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r\γαπηlτo[ φ[λοι,
Με περη,φ<iι,εια τo περιoδικ6 μαq αρ91iζει ατι6

αυτ6 τo τΦχos και δημoαιει1ει ,μ€ρη τoυ αρxε,ιoυ
τoυ αειμνηστoυ δημdιρ4oυ τηq N&oυoαg X"Ι(ιoγ-
αταντ[νoυ Ιν1αλoι1ατ1.

Δυτ6 επιτειjγΘηκε με τηv ευγφrικf. πρoσφoρ&
καt'συνεργασια τΦι, εγyo,vcirv τoυ, Eλισσ&6,εε Mα-
λo6αη - Ρoιjtκαλη και Mαρ[αg Μoλo$oη - Λυ'κo-
ατρ<5cτη. M€oα απ6 !<x 6γνραφα Θ'α δo$,με ιlα Eια.
γρ&φεται 6λη η ζω{ τηq ΙΙtroυααq εκε,ivηq τηξ πε.
ρι6δoυ.

Eπioηq αττ6 μι& αφηγηση τlo1υ κ. Γρ. Bαρ6αρ€
χoρηγ6ζ η ε,ταιρεlα <Eαρr6αρ6αoφ τηg τρi-

τηg €κδ'oαηζ τηg Ιoτoρ[αq τηg Πi6λεωg Nαoιloηq
και τo,ι, 6,5oυ τε611o'υζ τηq Nιd(o'υσταq - μαΘα[νou.
με μ€oα ατt6 την ισroρια τoυ εργoσταo[oυ τoυ K6κ
κινoιr' τηv ιστ]oiρια τηq 6ιoμηγαv1αc μαq και πΦζ
με πoλ8 αγ6η/α ((γιατι o ι1νΘρωπog δεv ηρ€πει να
απoγoητεriεται πoτ€>>, φτdoqμε oτην αvΘoι1αα of,,-

μερα 6ιo,μ'ηxανικf1 μoνιilδα Nηματoυργεiα Bαρ6α-
ρ€oog Λ.El.

Φιλoξεvo6με ακξμα μιd πoλ$ ενiδιαφ€ρoυαα
oυvεργαolα για τιq Nαoυoαiεq στα το$ρκικα χα-
ρ€μια και τηι4 ανακoινωση τηq δημoo[ευoηg τoυ
τ&φoυ τωv Λιjoωνοr και Kαλλικλξ.

Πιατει3oνταζ πΦζ }ιε τηv $λη μαq αγ-fτα'ιoκρι-
v6μαoτε ατιg πρooδoκιεζ σαq, περιμθvoι1με τιq σu-
vεργασιεζ σαξ και τιζ παρατηιρiσειq oαg πoι, Θα
τιq δoι}με με πoλι] μεγda'λ_Ι] 'rφoσoχη.

[Ι oυvτακτικf επιτρoττfl

ΔιακΙvηoη τrερroδικδν

Eμ'6&qματα - αυιl8ρoμtδq

Λoγιατικδ ΓραφεΤo

BαyγελΤτο,αq Δεληγρfroτοιl

Παvαγoilλη I4. Tηλ. (0332) 25.278
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τiτλο 'NΙA/oYΣΤAi

€1εl π6ρεl lSSΝ. Ιlα6 - 2j118

Θvd Συλλoγικ6 Kαtdλoγo Eκδ6αεωv σ€ ΣΘρ€ζ,

οΔHΓlEΣ rιΑ τΗN EκτYnΩΣΗ τoY lssΝ

κoι €;1ει κατο11ωρηΘεl ατov Διe-

oτo Παρ[ol.

Σ6μΦωvα μ€ τα δlεΘvrl πβτυπα τυπΦvεταt oλ6κληρο9 o oρrΘμ6t oε κ6Θε

τειixos ξ τ6μo, μ€ τσ πΦΘημd lssΝ, αro εξΦιpυΜo π6vω δεξ16 καl oe κ6Θe 6λ-

λo αημεlo πoυ δlακρΙvετol ε0κoλα (ατo vθrso τηs α€λiδαg τlτλoυ, ατo πioω εξΦ-

ι}υλλo κ.λ.π.).
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Evαc EλλnvIσTIκδc T6φoc με Tolxoγραφ*εc

τωv Χαρ6λαμπoυ Mακαρ6vα
και Στ€λλαq Miλλερ

'oπωq δημo'oιε6τηK€ στα Αγγλικd oτo τrεριoδικ6 ΑRCΗΑEOLOGΥ
τ6μcg 27, τε6yoc' 4, oκτιi:6ρι oc, 1974

Ειοαyωy{ - μετdφρ,αση - αημειιbαει9
Aλ€ξανδρoυ Γ. 0ικoιρ6μoυ

Eιoαvωlti
Ta dιρ'θρο αυτι6 τυlν Χωρ. Mαxα-

p6'lι xωι. Στ. Mdλλgρ 'αποτ6λ.ε[ ψυ'&
τ.'lωτη n:q'ρ'σ1'1[oLσ'η τoυ Mα,xεδoyι-
ιcd τ&φaιι τωy Λsoωyα ιαι Kαλλι-
τλ'ii' 'cτ'x Λaυy.,&διω Nd,oυoz6, rαι
δηtμ'c::sιjτηxε oτx σrffλιτλ cτo eι-
δι.y.δ κ'aριaδιιΔ Αrοhaeology oτoν

τομa 27, ιε'3aοg 4, -νσΥ oτ"τ,ω6ριc

τω 7974, α"ρxετιω 7ρ6νυα ψετα ωπδ

ττ1) ανατ'*)'υ'!'i1 του απ6 τoν Χ. Mα_
xαρ6να τo 7942. 'oπωE oημειιb-
νcfJ'} xσ'L oι συγγραφε[q τaυ α'ρθ'ρaυ,

η αναλ'lτι'τlfi δ'ημoojiε,υoη τoυ 'βVγ]-

μεioυ ,θα γiνει αλλoιi, xαι 6τι πρo;
τa τqrρ6ν (αναφ6ρεται 6a6α,[υιE aτo
7974) , eπ'ιγει'ρo'3ν μiε την α:lαφο9α

αυτ'i1 
"...γ,q, rcρα6i7tξαιν τη)ν τ''ρoolxh

στo σημαντιyλ α'υrδ μνημεio aηζ
Eλλην ι,oτι x,τ]ζ Mαιεδoγ iαζ,.

B 
'μετωφ,ρα.οη 

ται ωρθ'ρoυ οιυτο6

επ'.γaιρi1Θ'τμe ψe xtνητρa να γ[νει
γi'ιυοτd τo :βyγjμεio o'γ$ n'ριbταl
τ;iοτα cτoυ6 iδιοnlE ,τoυζ Nαoυcαi-
,)_:. πoυ τ,61oυν δEπλα τουE Υ-αr o'.

zg.''''ι:Δτ,gτο'υ τa αγνoon3ν, xαι. 6a6'α!-

ι,'l; ;' 6λoυ6 d'ooυE ενδια,φ6ρoντωι ν"αc

7'ι'l iχql'l π'ρ6o6α'oη στην αlρ,χLy'/j
>'τ1ι'οιbz:lc'η. Και ε&il θω πρ6π'ευ να
zτη7ιcιCiν oι θορβτειρεζ,εΙJ|χαρι-
τι!ι'1 --.31 ^('?ωΨ'ντoq πρo_c τoν φ,ι}λα"-

ιz ιt1-ι:ο-"i,των Λεuxαδiωy x. I(ιδ-

::z ^\:i.l-ιτg' τoγ αxoι\ρωoaο %ΦL

;iν-'7. a'iiΦ'/.ο α'lτδν αργιι,ολc.τ'ρη,

τ'.1 ?rιν ar1εν''τ:|' πα.ραηιbρηoη rαl

τιp'υlτοτ"lπaν ιeιηι6'νoν που αρθρoν,
γ''1'. ΥLq' την 6λ'η τoυ 6'ο^/1θε,.α. Αxδ-
l,ι.T1 Υ"σ'L c^i'ψeρα ο τωφ'o3 α'lτ6ζ'aiναι
ιυ'':ια1ιιγtνa; χιο(L δεν εiνα'ι ιπι'axζ-
ι|ιlμ,oq απd τo ευιplj xo'L'lι6' aa οra{ο
π'ιτi1ροφορ,e[τα'L ΥLα. την '3πα"ρ'ξi1 τon'l

1lΔνaν' απ6 την o,διxη πι'να'ι[δ'α xα,'
τo ψ''τ''ρδ cτiγα'sτρο'πω Lγει, ποπo-
Φ:τηrθ,ar| eπ! τ6που. Ε['lαι 6ξ'6αιo 6τι
.ι'. pιiiο"{pιp!'e." τ.αι βνo των ποι-

γo^μραφυω't στo Θσωτaριyιl τω τα-

Ψoυ, θα εντυπω'o,'i.ooο'ν τoυζ ,α,Vα-

γν'ιilοτεg, 6πωq αnρι.6ιbζ ε'}γευruι0oι&_

6τηiy'c'"ν xωι ot λ[γο'ι τυ,1eρ'oi πoυ εi-

γαν xατ&' xα'ι'ρo'3q την δννσ"τc;πη1a

vα επιoxεφθo6y το εσωτ9ριχ,6 τoυ

]μyημΘioυ''αxolλου&Ιlyτ'α6 τηy oδ6

πoυ αxoλoιlθη'σο(,y οι τυlΦ0J'ρ6γoι για
ν'α τo ol.λλτ|oα.lν.

H iιετωφρα'cη πρocπ,&frηoε 'n eL-

ναι 6οo τo δυνατ6 πιδ α'..Φ lao q'ρ-

ycιδ ιεtψε'lo. Σε eλdy'ιοτα. aryμε[z

γφιαοττ1xe vα γivει ναrματιxτ) πα-

ρΦψcη' για λdγα.lg nσ'τσ.ν'6η\oηΞ

τωy εyyoιιby. ΙΙαρατd'Θη'xαν επiοηS
αρια,"ι,dvεE επεrξηγτ)oει6' ιδiωq ατιg

πaφιγραφ[q τυy ωργ'ιτεxτoνιτ:ιbν

οτoιηεJiων των ρuQ,ριδv, τιg oπoιrεE oι

αrγγρωφεig παρω).εiπουν, 1_ιιd πα;
απ'ε'μθι1νo,νται σa,dξειδιχευβdναrE'α-
vαγvιiroτεg. Π,ρο'oτθθηxαv επhτ1'E oι

'επi ιlAρoυζ τtτλ.oι για διευx6,λυ'yη
τηζ ,αydjγrω'η,6.

Θα πρ€πa'' επi'aη'€ l,α ,oημειωθεi

εδιi 6τι 'ττa ωρθρo αντδ oι συl"rP{ι-

φεi-c xΦν,oυν ψια φxετd," επι,φοιy,ει'α-

ι'ii τxρoιcΙ:α|τη τoυ βνημ.εlioμ (5.,
l'ναφΔρο'lν a13ftε γJαν τιζ διωoτ'&oει;
τo,υ,) , xαι ,α,φιε'ριilvoυν μγωλo μθρoε
τη]ζ ε,ργασiαζ τaνE στην' πα9aυd[α.cη
τoυ ξωγραφ υιo'3 δl'αx|/aμoυ' επιμd-
ν.JνταE xυρiωg ,στιζ τεχμtx,ndE πo,.l

γρηaι1ιοπο':l1θηlx'αν τ"αι λc^γaτε'ρo Ε-

ω-c xα,$δλoυ 'σ'την eρ,i''^ηνedlα τωV .συιl-li-

d4λων πiου υπrd,ρ1oυv ,c' α.υτ6ν" Δ,εy

δiνοντ,α'' επicηG ,ατoι'1ε,iα για 1,o

τ,ilq ,αναν'αλιi,φθ,ηιε q 1d'φoq, oυτe

ΥL|x' ic πδτε ε[γε oυlλλη'θεi, ο'3τa α-

';,.1φ:iρ,,'';'1nγ 6λα τα 6yl$1ψατ'α δλ:ω'l
i' : t'ιν xατ0" x,α"ι ρo'3q εντiσ"|φLαJστητ'σ.ν

:διδ. Eλπiζo,ΨΞ τα oτo'ιxε'tω 'αντd*

"io' πε'ριλ'αιψ60'νoντα'ι cε &λλη πιδ ε-

ξειδ'ιxευxrdνη, δημooi,εlυ,cη. Ωoτ'δco,

xιι δ)''α δcα τ'ε'ρυλ.αψ6'0'νoνται o'τc

α'ρθ'ρ'ο αυτδ κ'ρο'ηΕρoυν ,αfuoυ,ρα μι*
ι'ι'λ^i1 εντ'1ψ!'ρωcη βρω α'ιι6 τo ψηt
pε'!ο, x'αι. τLα. τ'a λδ'γ'a αυτ6 αξ[ξe:'

τrlν ιδπo. vω γivoυν 'ευρ6τoρα γνω-
οτ*,. Στo τ"αrcω, νιθ:τω rρ'6γ'εL'cα,L τLd,
ανθριilπ,oυE που ξηoαν lοαι π€θα-
'/7.ν '5'τα iδια 1ιilματα τ,o') π,1'τ&ψΕ

xι εμεi,; ,{1uερα.

Γεvικ6
Mε την π<iρoδo τωv ετd)ν €ναq

αριΘμ69 ηγεμoνικ<ilν τ<1φοrν τoυ
απoκαλo$μεvoυ Mακεδoν,ικoιJ τ6-
που €xoυv ανακαλυφΘεi oτηu Eλ-
λ<iδα, και κυρ[ωg oτην lvlακεδο-
νiα. Μερικo[ απ' ω:τo69 €1oυv
τρα6ξξει ιδια[τερα τηv πρoοof1
εξ αιτ[αq τcoν αr,ρα[ωγ, απ6 αρ1ι-
tεκτovικf1,i"r,o.lrη, πρoαΦεωv και
ζωγραφικtilv τoυg διακoαμι]oεων.
'Aλλoι 6μο19, ,μεταξ6 τtrν oπoiωv
και αρκετoi με πι6 oεμνf1 διακ6-
σl''flστll ε[vαι λιγ6τερo γvωoτoi..
'Evαq α'πo τoυg πι6 αξιooημεiαr-
τoυq, μεταξ6 τtov αXετικ& (<σt(ατEι-

vcilυ τΦωv εiναι αυtξ πoυ αlci-
κdλυψε o Xαρ. Ιι1ακαρ6uαq τo
l9|,2 κoντΦ oτην Koιv8rητα τ(οv



Λευκαδiclv, oτη Nιioυoα τηg Mα-
κεδoviαg.

o τιiφοg αυτ69 διακρiνεται για
τηv λεπτηg τ€1vηg ζωγραφικτi δι-
ακ6oμηoη στoυζ εσωτερικofq τo'υ

τoixουg ζι,lγραφικf1 πoυ εiναι μo-
vαδικξ μεταξ6 των f1δη γνωoτcbv
τ&φων αυτoΦ toυ τ$πoυ και ,επo-

xξq" Aυτ€g <iι ζωγραφικ€g διακo-
oμξoειg ατιoτελoιiν αξιooημεiωτη
συvεισφoρ& oτην oυvoλικη ιστo-

ρiα τηg αρ1α[αg ζωγραφικfg. E-
π[ πλ€oν, o τιiφog €,1ει αη,μαντι-
κ6τατη ιoτoρικf1 oημαo[α, επειδ{
τ€χ cν6]ματα τωv πεΘαμ€νων μελrbν
μιιig oικoγ€νεαζ για μιci οειρ<i

γενεcilv εiναι γραμμ€να πctναr α'
π6 την αvτioτoι1η νεiκρικη κ6γχη
τoυ καΘεν69. oι πρcbτoι απ6γoνoι
τηq oικoγ'εvεiαq, o Λιjoων και o

Kαλλικλ{g, <δανεiζoυν> τα oν6μα
τd τoυg για να διακρi,νεται o'τιi-
φog αυ'τ6q απ6 ιiλλoυg.

lνΙ,ε την o6vτoμη περιγραφf1 πoυ
crκολο'υΘεi και τιξ φωτoγραφiεζ
πoυ τηy oυ'voδε0oυv, επι1ειρεiται
μιti πρ<ilτη γvωριμiα με τo ση,μαv

τικ6τc(τo αυτ6 ,μνημεio τηq Eλλη-
νιοτικ{g Μακεδoνlαg.

Περιγραφri
τoυ μvnμεioυ

Η καταoκευη ε[ναι υπ6γεια, τε-

τριiγωvη oε κιiτoι{.lη (με εξωτερι-
κ€q διαoτι5ιoειq του κυ,piωg xιbρoυ
5 χ 4,5 μ. πqρ(πoυ, σ.τ"ι.ι.) και κα-
λ6πτεται με Θoλωτf1 oρoφη, τυπι-
x<i 1αρακτηριoτικ<1 των τdφωv
τoυ'Mακεδovικoιi τ6πoυ. Η εξωτε-

ρυκξ πρ,6ooιpη, στηv oπolα o'δηγε[
.€ναq <<δρ6μoζ)), ειναι διακooμημ€'
νη πολ6 απλ<i, μ6νo μ,ε €,να επ[πε-
δo ανΦλιo πι1vω αττo την εiooδo
πoυ κλεivεται με δiφυλλo Θιiρω-

μα. Πι6 περ[τε1νoι τ<iφoι ,μερικ€g
,φoρ€c περιλαμΘιfuvoυv πρoο6ψει9

με πoλιjπλo,κoυζ αPχιτεκτoνικorJζ
pυΘlμo6g, πoυ oυμπληρdrνoνται 'με
κoλιbνεg και 6ιiσειq, oε ατιoμiμη-
ση τΘν μvημειακd)γ κτιρ[ων πoυ
1(ατασκευ(ζoν|ται για να εivαι πε

ρi6λεπτα και 61ι Θξμ€να στη γη.
Aλλιi oτoν πoλ6 αrιλoιjoτερo τ<iφo

6

wDβmo9

1. Kδτoψη τoυ ΕMηvloτIκoi τδφoυ τωv Λιiαωvα καr Kολλr'κλfi,.

oι αρrΘμoΙ αvoφiρovτοr oτrq κiγxgq
2. Kατi μηκoc τoμξ, του τdφou. ΕμφαvΙζεταr oε δψη o δυτtκδc τoΙ1oc

Σ1εδ.

Σ1εδ.

των Λιjαωνα και Kαλλικλ{ μπα[-
vει κανεig απ6 μιιi κεvτρκf1 π6ρ-
τα, η oπo[α βια μ€oω ενξ ατενoιi
διαδρ6μoυ oδηγε[ oτoν ευρ0τερo
νεκρικ6 Θιiλqμo (εoωτερικ€q δια-
ατιioειg Θαλ<iμου 4 χ 3,5 μ. περ,i-

1τoυ, σ.τ;β.) (,σX. 1 και 2) . Eδ6'
oι €vτoνα ζωγραφιoμ€νoι τo[1oι
και η oρoφξ αττoτελoιiν πραγμα-
τικf1 αvτiθiεoη με τηv αυoτηρ6τη-
τα τoυ εξωπερικoΦ. o επιoκ€τtτηs
πoυ oτ€κξται στolν Θiιlλαμo αυτ6,
€xει την εvτirπωoη 6τι 6ρ1,oκεται

oε μιιi περiατυλη αυλ{, με €vαν

αηρoσδι6ριστo χΦρo να εκτεινε'
ται πiαω ατto τιg κoλtbνεg. To <ειJ-

ρη1μα) αιrG6 απoτελεi πβδρo,μo

τωv τoιχoγραΦ'6ιr τηg Ρalμαiκf1g

επo1ξg, oι oπo[,εg 1ρηoιμolτιolηoαv
και αν€πτυ€gv €ωg ιlπερΘoληq τ€-

τoι€q oκηvoγρ,αφικ6g τεχνικ€ζ

(φωτ. l ) .

Φωτ. 1. Bδρειoc { nioω τoΙ1oc ToU vε-
κρlκoιi θαλδμoυ. Στηv εnδvω oεlρd των
κoγxιbv {τοv τonoΘετημδYεc. ol τδφρεc
τωv τρtδv γlΦv τoυ Aριoτoφδvη κoι
orηv κ6τω τωv ευγεvδv ουZιiγωv τouc.
Eι]lππoc κοι Σnδρτη Λιioωv κοl Δημiρ

τη κοι ,KαΜtκληc κoI Φiλο.



Φωτ. 2.'Evα απδ Tα 'ι4 Eλληvιστlκd κερoμεικδ πcυ βρiΘηκοv στov τδφo

oι απ6γoνoι τoυ Λυσωνα μ€xρι
tην τ€ταρτη γενιci τ6φηκαν κατιi.

μηlκoζ τoυ δυτικoι] τoιΧoυ (κ6γxεg
4,5 και 6) και αυτo[ τoυ Kαλλι-
κλf1, επioηg μ61ρι την τ€ταρτη γε_
νιd, κατci μ 1κog τoυ ανατoλικo0
τoixoυ (κ6γ1ε9 8,9 και l0), αρ-

1i"ζονταg και στιζ δυ6 περιπτιb_
oεg απ6 τo 6clΘoq τoυ Θαλ<iiμoυ

και ηροXωριirvταg πρoζ την €iσo-
δo. oι κ6γxεg 7, 7α oτaν δυτικ6
τo'ιχo ',(αt 10α, 11 και lΙα oτov
ανατoλικ6 δεν 1ρηαι,μoπoιf1Θηκαv
πoτ€, γεγcγ6g πoυ Θα μπoρoι1oε
να προκαλ€,σει tην υπ6Θεοη 6τι η
otκoγ€vεια εξαφαvloηκε απ6τo-

[rα lβετ{i την τ6ταρτη γενιιi (φωτ"

3 και 4). O ατρατιωτικ6ζ εξoπλι-
oμ6q πcυ εικoνoγραφεiται στα
δ6o ημικ0,κλια τωv τoixων ,τηg

αρχηc Eαι τoυ τ€λoυζ τoυ Θαλcl-

μου υπcδεικvιjει 6τι τl Θικογ€vειcl
α:π€κτηoε ατρατιωτικ€q διακρi-
σειζ στα ταραγμ€να xρ6νια τηg

Ιvlακεδoνικf1g κυριαρ1iαζ. Πρoξ τo
παρ6v δεν υπ&ρxει ιiλλη αναQoρ*
στηv οικoγ€νεια αυτη ατηv Mακε-
δονικf1 ιατoρ(α.

To εcllωτερικ6
τoυ τaφoυ

Στο' ν,εκρικι1 θ<iλαμο αuτf1q τηq

φη,μιομ€νηg oικoγ€νειαg oδηγε'ι €_

ναζ στεν6q δι&δρoμog, τoυ oπoιoυ

Χρovoλ6γ,nσn
o τιiφoq lβπop'εl ,με ακρ(6εια να

xρoνολoγηΦεi oτηy μ6oη Eλληνι'
oτικ{ περiο'δo, xιiρη oτα αγγε[α
πoυ Θρ€Θηκαν στo εσω,τερικ6 τoυ.

μεταξ6 αυπτbν ε[ναι δΦδεκα πυ-

ξiδεg (μικριi δoxεiα για αρ<ilμα_

τα) και δυo μικiριi δo1εlα λ'αδι'
oι}, πoυ μπoρoOv να 1ρανoλoγη-
0oΦν μεταξ6 των μ€oων και των

τελευτα[ων Eλληνιoτικcbν 1ρ6νων
(φωτ. 2). Δεν υπιiρxoυν ενδεiξειq
επcrvαζωγριlφισηζ τoυ τθφoυ, και
η oειβ τωiν κερ€(μικ6ν φαινεται
να συμφωvεi κοcλ<1 με ην αlιαρcri_
τητη 1ροvικfl δι<iρκεια για τιζ
ταφ€ζ τεσσ6ρωv διαδo1ικcirν γε'
νεcbν.

oι νεκροi που τ<iφη,καv oτov τι1

φo εiναι απ6γovοι κ<iiπoιoυ πoυ o'
νoμciζονταν Αριατoφ<iνηq, τoυ o_

πc.[oυ oι τPειζ γιoι, o Eδιπτιog, ι:

Λliαων και o Kαλλικλξg, ξταv oι
πρκiιτoι πoυ ενταφι<1crτηκαv εδ<ir.

oι τ€φρεq τoυζ τoπo1ΘετηΘηκαv

otιq τρε[g επciνω κΦχεg τoυ βo'

ρεiοι.l τo(1cυ, με τιq τ€φρ,εg των

ευ1,εν<bυ αυζΟγων τoυg ακρι6cbg

crτιg ατι6 κciτοr κ6y1εζ. KαΘ6αοv
δε μ6Yoν τα oι6ματα τoυ Λrjσωνα

και Κα}-λικλf1' γιιilν τoυ Aριoτo-

φdνη εμφcrνlζονται πτivιυ ατo υ-

π6ρΘυρc τηg ειo6δoυ oτo νεκρικ6
Θctλ'αμo, oυμπερα[νoυμε 6τι o E6-

Ι]ππc'ζ κατασκε6αoε τov τ<iφο για
τoυq αδελφ'o0g τoυ, πoυ π€Θαναν

πριν απ6 τov iδιo. o iδιog o Eιj'
ιππoq' φαιvεται να πθΘανε 1ωρ(g
ν' αφησει απoγ6νoυ9, κι €ται τιi'
φηκε με τ' αδ€λφια τoυ oτoν τ6-

φo πoυ o [iδιog εixε καταoκευ<iαει
(φωτ. ι ) .

Φωτ. 3. o δυτrκδc τoΙ1oc. iΠεριλομ,β6vεr τoυc οnoγδvoυc τoυ Λδοωγα



aι τc,ιx'c ι εiναι 6αμμ€νoι .μι' €'lα

κρεμ αvα:Xτ6 y'ριbμα, πoυ αφfινει
να προ66λ'οντ:ι μεγ*λα αντικει'

μεvα, ζωγοι:φ.;1ιfνα 1ιε λαμπρ6'
τ.ρα 1ρclιμαι--l, Στcv <xνατολικ6

τc.ixo, εικοvcγραφεlται πGνω oτο

υπ66αθρο αυτ6 €να μεγciλo περιρ-

ραvτξριο, μι& λεκdνη δηλαδξ για
τελετ€g γεμιiτη με νερ6 (φωτ.

5). Στον απ€ναντι τοi1o τoυ δια-

δρ6μcυ ε,iναι ζτ,:γραφιαμ€νog €ναg

6cο,μ6g μ' €να φiδι (φωτ. 6)' o
Θω,μ6q εiναι ψηλ5g και τετρciγω-
νοξ μ' €να 6αΘo6λωμα απδ πdνω

Φωτ. 5. To περlρ,ραvτι]ρlo πoυ εiνοι
Zωγp,αφloμ6vo oτov οvατoλικδ τoixo

τoυ oτεvoι] δlοδpδμoυ

I

τ;υ, πc]υ δε[1vεται με πρcoπτικη
κατ<i τα τρ[α τ6ταρ,τα (εiναι ,εκ-

πλη'κτικη η oμoι6τητα με τα ση_

μερινd αvαGηματικd εκκληodκια
κατ<1 μξκcq των δρ6μων, σ.τ.'μ.)'

Flπα(νoνταg στογ νεκρικ6 θιiλα-

μο αvτικρ8ζει κατ' ευΘεiαν lμπρo-

o,τι1 'τoυ €ξι κ6γxεg για τα υπo'
λεi.μματα των αδελφcbv και τωv

oυζιjγω,v τoυq. Στoν δεξι6 και α-

ριoτερ6 το[1o ε(ναι oι κ6γ1εq 6-

που ενταφιci:στηκαγ oι μεταγεν€'
στερεζ γενι€g. oι νεκρoi καιγoν_
ταν και η τ€φρα τoυξ τ0πoΘετo6ν-

ταν στιζ θ€oειg αυπ6q πoυ €1oυν

μoρφη κιj6oυ ,με μf1,κοq πλευρ<iq

περlπoυ 36 εκατoστd. 'oλα αυτ*
τα αvoιγ]ματα καλ0πτoνταν με λi,-

Θιvεζ πλ<iκεg, τεμξια τωv oπσiων

Θρ€Θηκαν κατd τηv ανασκαφη. oι
πλιiκεg προφανιbg απooπιtoτηκαν
και καταστριiφηκαv απ6 τoυζ αρ'

1αιοκ<iπηλοug oι oπoioι ανακciλυ-

ψαv τov τ&φo πριν απ6 την αρχαι_
ολoγικξ oκατι<iνη' Aπ6 τα vεκρι'
κιi αvαξματα' τα oπoια Θα πρ€'

πει να ηταv πoλ0 πλo0αια, παρ€'

μειναν μ6vov τα κεραμικ<1 για τα
οπoiα €γιvε αναφoρ<i πι6 πιiν<o.

Kατιi μf1κog τoυ κ<itω μ€ρoυg
των τoιχωv τoυ νεκρικoδ Θαλdμoυ

Qρ,[,,ακεται €vαq απλ69 ζωγραφι'
oτ69 πλlvΘοq (η Θ{ioη δηλαδξ τoυ

oικοδoμf1ματog) με τoν ορΘoοτιi'

τη (1αμηλ6 oυμπαγf1 πo11o, o.τ.

β.), να oρΘιbvεται αττ6 πdvω Tα
περιγριiμματα τωv λiΦων o' αυ_

τηv την ζcbνη εriναι 1αραγμ€να
oτo κοv[αμα και ζωγραφιαμ€να
€τoι πoυ να .μoιιiζoυν με oρΘoγω-

νιqμ6vη λιΘοδoμf1 απ6 μ<iρμαρo

με 6γ1ρr,rμα νερ<t. Αυτ€'g oι εγ_

κcπ€g απoτελoι]ν και την rμ6νη τρι
οδιdcτατη διακ6oμηoη μ6oα oτoν

τ*φo'

i\lι<i κ6κκ'ιvη ταιν[α oτεφανcbνει
τcv cρθοoτιiτη. Π*νω απ' αυτfv
τηv ζcbνη, oρΘdlνεται μι<i κιoνo'
oτοι1[α απ6 μπεζ τετρ<iγcοvεg κo-

λ<5νεg xω1ρig 6<iLoη, μπρoorα o' €'

να ανoιxτξραrμo υπ66αΘρo (φ6v

το). Τα Ιoνικ<t τoυ'g κιoν6'κρανα
αποτελo6vται απ6 6ν'α κυμ<iτιo

ζωγραφιο'μ6νo με 6vα κοκκιν6λευ-
κO μοτi6o, με ωοειδf ofiματα
π;υ εναλλ<iσoνται rμε αιχμ€ζ 6ε'
λcilv, και €να απλ6 πρooκ€φ,αλo

απ6 πciνω. Στιg γων[εg τoυ Θαλ6'

μου oι κoλcirνεq ζωγραφiζoνται
oε oρsi1 γιον[α μεταξf τoυg. Γ6-

ρω στογ Θιiλα,μo απεικoν'iζεται

μι6 κρεpιαoτξ φ'υτικξ γιρλ<iντα,
Η iδια η γιρλciντα, απoτελεiται
απ6 δι<iφορεg απο1ρciloειq τoυ

πραα[νoυ, με κ6κκιν,α και κ(τρινα

φρo,6τα, πιΘαν6v ρ6δια, 'ιoυ 
δια-

Φωτ. 6' o βωμδc πoυ εivoι nρoonτι_
κδ o1εδloομδvoc στov δυτικδ τoi1o

τoυ δloδρδ,μoυ

Φωτ. 4' o ovατολIκδξ τoi1oc, με τlq κδγ1εc τωv 'oπoγδvωv τoυ ]Kαλλrκλiι



κρινcιται σ}'&μεσα στα Φλ}.α.
o ρυ€μξ πoU α1τεικoγζεται πα

vιυ απ6 την !oνικξ κισ}οστιΧια ει-
ναι Διυρικ6c. 'Ενα μπζ επιoτ6-
λιo ακουμπci ατα κιoν6κραvα και
πtiτω απ' αυτ6 γαλ<iζιoι καν6νε9
(μικρ<i επιμξκη τqμ<i1ια, 6πω9 oι
παλιci. ξ6λινoι 1ιiρακεq' χαP,ακτη
ριoτικ6 ατoι1εio τoυ δG)ρικo6 ρυ,Θ

μου, o.τ"μ.), με ξωγραφιαμ€νεg
oταγ6νε9 (επiαηg oτoι1εio τoυ

δ<ορικori ρυΘμo$, oτυλιζι5ιριoμα
oτo μιiρμqρo των κεφαλ6ν των
καρφιιbν, 6ταν τα κτiρια ξταv α-
κ6μα ξ6λιvα, σ.τ.μ.) ΦαινoηΛται
vα κρ6μoνται απ6 μιd κ6κκινη
ταιv[α (αlrλf1 διατqμf1g αρxιτεκτo
νικf πρoεξoχfι, o'τ.μ.). Πιlνω α'
π6 τηv ταινiα αυτf1 6μω9 o ρυΘμ69
€1ει με[ν'ει αvoλoκλf1ροlτog, Δεν
υπ<iρ1ει καvoνικ{ ζωφ6ρoq (με
τρi.γλυφα και'μετ6ατε9, o.τ.μ.) και
aρ:ζ6v'τιο γεioo, πα:βλo πoυ ot κα
v6νεg κιiτω ακριΘ<bg απ6 τα ημι-
κ*κλια υπo'δεικv6oυν τιg 6doειξ
τcυ πληρουξ αρxιτεrκτovικoιi ρυΘ-

μc6.
Συλλογ6q απ6 στρατ,ιΦτικ€g ε-

ξαρτf1oειg εivαι ζcoγραφιoμ€νεg
oτα δtjo ημικ6κλια τoυ Θαλ<iμου.

Στο ημικ6κλιo π<iγω απ6 την ε[-

ocδo (φωτ. 7), παρoυαι<iζεται μι&
τι.rτικη αoπiδα τoυ ε[δoυq, πoυ'ε[-
ναι αυvηΘιαμειo ωt6 τα M,ακεδo-

ιικct νcμioματα. Περιατoιxi.ζεται
απo ταιcτλiε_c, π&ν'ω απ6 τιg o-

τι 'εq εiναι τcπoΘετημ€νo απ6 €vα

κρciνcg. Σε κ<iθε πλευρ&, συμμε-
τρικ<i τοπoΘετημ€να, κρ€μoνται α-

π6 καρφι<i δυ6 oπαΘιd. Στo απ€-

ναντι η.μικ0κλιo (φcoτ. 8), ε(νσι

ζι,:γραφιoμ€vη μι<i δια'ιpolpεtικoιj
τ6που Ιvlακεδoνικf1 αoπiδα (με
κεrvτρικ6 διακοcμητικ6 'μoτL6o τo

γνω,ατ6 oκτ&κτινo αστ€ρι, τo Mα-
κεδονικ6 δηλαδ{ ({επισηlμoν))' σ.τ.

F'), βε €vα ζευγξρι περικνημιδεq,
και διiο Θρακικ6 κρdryη απ6 κ<l-

ταrν. Eiδ<ir ε,πioηg δυ6 oπαΘι<i φαi-
νoνται vα κρ€μονται αριστερd και

δεξια τηg κεvτρικ{q διακ6αμηoη9.
Eιδικ<i πρ€πει να επιαημανΘo6v
oι κ6κκιvεq και κιτρινεξ c*ττo1ρtΙ'-

σειq τoυ κρ<iνoυg oτα αριoτεριi
και tο ψηλ6 κ6κκινo - πcρτoκαλl
λcφiο απo φτερ<i στo κρdνoq στα
δεξι<i.

tt oροφf1 του vεκρικο6 Θιαλιiμoυ
ε(ναι ,επioηg' διακoσμημ€νη με λα-

μπριi 1ρ<irματα. Στo κ€ντρo εivαι
μιcl πλατιιi ανo,ιXτ6Xρωμη περιρ-

Xil πc,υ καταλ{γει σε ζωγραφr
στo0ζ μαι&ν,δρουq και στιq τ€,σσε-

ριg πλευρ€q. 'Eyα σκ06ρο 6υooι-
v6μαυρo πλαloιo με δι1o ταιν(εg,
τηγ εσωτερικf1 μπλε και την εξcο-

τερικf1 κ[τρινη, περικλεiει την κεv
τoικη περιoχη.To α1€διo με τουζ

μαιαvδρcυq ε[ναι. €vα γνωατ6 μo-
τi6c απo τα αρχαια υφdσματα'
κι κci^πcιog μπoρε[ ειjκcλα να φ1αγ

ταoτε[ 6τι η διακ6'oμηση τηq oρo'

φηξ πρoσπαΘε[ να αναπαραστη-
oει μι* υφαoμιiτινη τ€ντα (φ. e}

To εικοvoYραφικ6
πρ66λnμα

ΠρoΘλξματα πρooπτικflζ flταv

η κ0ρια πβκληoη πoυ o καλλιτ€-

1νηg ε[1ε ν' αγτιμ,ετωπioει, αλλ'
61ι τα μ6να πoυ εi1,ε να επιλιjoει.
Στcv τoi1o τηg ειο6δoυ, τo κεντρι-
κ6 μεoοδι<ioτημα μεταξ6 των κo-

λωνιilν €πρεπε vα φαρδιiνει για να

Φωτ. 7 Λεπτoμiρεrο τoυ ημlκυκλioυ n6vω οnδ τηv εiooδo (vδτloc τoi1oc)

Φωτ. 8 Λεπτoμipεlo τoU ημlκUκλIou oτov βδρεlo τoi1o



περιλdΘει τo dνoιγμα ηg ειo6-
δου. O καλλιτ€1vηq τ6τε ζωγρ<i-
φιαε δυo καν6vεq π<ivω απ6 την
.ε[οoδo αν,τi yια €vαν. Aλλ<i μιιi
l(αι επιΘυμο0αε πρoφαvcilg vα υ.
π<iρxει μι<i ιooρρoπlα oτoν 6λo
1cbρo, €πρεπε να φαρδΦvει αvτi.
στοιχα €ν,α μεooκι6vιo δι<ioτημα
oτov .απ€vαντι τοixo, 6πoυ επiαηg
προo6Θεοε €ναv επ[ πλ6ov καν6-
vα. Αλλ<i oτov τo[1o αυτ6, τo φαρ
δ6τερo διtiατημα 6ρ(oκ,εται αρι-
oτερd αrι6 τo κ€ντρo, oτo πρcirτo

μεooκι6νlιo δ'ιιloτημα, 6πoυ ε[ναι
τoποΘtετημ6νoξ και q επιπλ€ov κα
ν6vαξ.

Η ψευδα(oΘ'ηση τoυ' 6<iΘoυg oτα
.αρXιτεκτονrκ<1 μ€λη επιτε0xΘ,ηκε
κυρiωg με δυo τρ6rτ0υζ, πριbτoν
με τηv πρooπτικη και την σκια!
γlραφια και δεδτερov με την δια-
πλoκξ. Η γιρλdντα πoυ εμφανi.ζε-
ται yα 'αιωρ,ε[ται ελε$Θ,ερα στo α-
ε]ρΦκι απ6 κoλcbvα oε κoλtbvα υ-
πoδηλcbνει αφεν6q 6τι oι κoλcbνεg
εivαι oταΘερ€g και αφg,r€ρoυ 6τι
υπιiρxει ανo,ι1τ6q χ6ρoζ αν<iμεoα
και πiαω τoυζ. Στα αρxιτεκτoνικ&
οτoιxεlα €1oυν αx,Qδιαoτεi πρoo_
'Tττικ€q γραμμ€ζ για να ιιπoδηλιb-
σoυiv τα διαδoxικ<l επiπεδ,α 6dι-
θoυq και oι εJτιφdγεuεq πoι, σrηv
πPαγlματικ6τητα Θα r]ταν πι6 πi-
οω €xoυγ 6λε99 oκιαατει: oι πλευ-

1Ο

ρ€g τω,v κoλωvιilν και τωv κιoνo-
κρ<ivωιν 6πω9 και τo κciτω μ€ρoq
του επιoτυλ(oυ και τηg ταιviαq.
Aλλc1 αν κ<iπoιog κoιτιiξει πρoσε-
κτικ6 τov τoi1o τηq ειo6δoυ, Θα
διαπιατcir,αει 6τι ηρoφανcbg εδ<b o
καλλιτ€1νηg αντιμετtbπιoε δυoκo-
λiεg, και Θρ€Θηκε ξαφνικ<i με
δυo αντ[Θετα oημεiα πρooπτικf1g.
Δεξι<i ηg ειo6δου, η πρooτrtικf1
κατευθιjνεται πρoζ €vα oη,μεio
oτoν δυτικ6 τoi1o, και στα αρι-
oτερ<i τηζ εισ6δoυ πρog €να oη;
με[o τoυ 'ανατoλικoιj πoixoυ. Τo

γιατi αυμΘαivει αυτ.6, μπoρει vα
ερμ-ηvευθε[ απ6 τoν τρ6πo πoυ
εκτελ6oτηκε η 6λη εργασ,ια. o
καλλιτ61νη9 d,ρxιαε να ζωγραφi-
ζει απ6 τov πισΦ, f1 β6ρειo τoixo
τoυ Θαλ<iομoυ. 'oπωq δε μετακι-
vo$νταv απ6 τov π[iαω πρoξ τov
δυτικ6 τoi1o, διατ{ρησε τηv τφo-
oπτικη πoυ κυριαρχo6oε oτo δυτι-
κ6 τμξμtr τoυ τo[1oυ τoυ Θ<iΘoυg.

Mε τov [διo τρ6πo, ατα δεξιd, με-
τ6φ,ερε πρoq τov ανατoλικ6 τo[1o
τo oη]μεto Θ€αoηq πoυ χρησLμo.
πo[ησε )rια τo αιlατoλικ6 τμftμα
τoυ τo[,1oυ τoU 6<iΦoιη. 'Eτoι, &
ταv Φτασ€ στoι, πισΦ τoi1o, τov
ν6(ιo, o oπο[oq πλαιoιcirνει τηv
ε[oo:δo, τα δυo σημε[α o€ααηq {ρ.
Θαv αvt[Θετα" H oτιγ'μfi τ4q oυ.
νdvτηoηq αυτdg εivαι πι6 αξιoοη-

iμεiωτη oτoν καv6να π<iνω απ6 τo
lυτικ6 μιo6 τηg ειo6δol..l, 6που oι
δυo πλευρ€ζ τoυ δε[1vovται με
ξιπλξ προoπτικη, και ,επioηg oτιg
δυo κο}'cbvεg εκατ€ρωΘιεlv τηζ ει-
α6δoυ, oι oπo[εg <iτε1vα oτρ€φov-
ται ffροζ τα μ€oα (φωτ. l0).

Παρ6τι, 6πωq περιoo6τεροι Ctrτι6

τoυg ο,μoτ6xνoυs τoυ στηv αpxαι-
6τητα, o ζωγρ<iφog δυoκoλευ6-
ταν να xρη.αιμoπoιf1oει μ6νov €να
oημεlo πρcoπτικηq, 6πω9 κ<ivoυv
oι σημερινol καλλιτ€1νεg εv τoΘ-
τoιg' πρcξμαtι π6τυ1ε να απolδd}-
oει ,μι<i ι|,ευδαiαΘηoη Θι1Θoυg ατο
€ργo τoυ. Πloαr απ6 τιg κoλ<bνεg
δ'εν υπdρ1ει περιoρισμ69 6<iΘoυq,
τουλ<ix,ιoτov crτov τo[1o τηg εια6-
δoυ. Στoυg <iλλουq τo(xoυg τα o"
ν6ματα πoυ αvαyρι1φoνται πιiνω
απ6 τιg vεκρικ€q κ6γxεξ, oι oπoi-
εg f ταν κλειoμ.€νεg και επι11cιoμ€
vεg, Θα φαiνoντoqv σαy vα αιΦ-
ρo0νταν o'τoν xcilρo. Αvτ[Θετα, €-
vα σαφ6q 1ωρικ6 περ.ιθcir,ριo υπo_
δεικvιlεται oτα δυo ημικιjκλια. To
επ(πεδo Θ6θoυq δεν μπoρε[ vα εi-
ναι πι6 πioω απ6 τα καρφιιi απ6
τα οπoiα κρ€,μoνται τα oπαΘι<i'
Αλλξ και π<1λι, τo 6ιiΘog αυτ6
πρ6πει ιlα ε[ναι αρκετ6, <iloτε να
oυμπεριλ<tΘει τoν 6γκo τη,q παvo-
πλ[αg. T€τoια τξχvdσματα ι|ευδαι

Φωτ. 10. o vδτloq τoΙ1oQ τou θαλiμou
Δrακρivετοr η αvdoτρoφη nρoonτiκ{

Φωτ. 9 H oρoφi με τηv διακδoμηoη,, ΔιακρiΙνεταl η oκdλα καθδδoυ απδ τηv τριiπο



σησεων προoιωνιζσυν τα μεγ*-
λα αρ1ιτεκτoνικei παvoρ<iματα
τoυ Δεδτερoυ Pω,μα'iκoιl Στυλ, 6.
πωζ απεικoνiζovται για παρ<i-
δειγμα oτoυg τolxoυg τηg περiφη-
μηq Θiλλαg κoντιi οτo Mπ6ακo-

ρειiλε σ'Eη ν6τιo Ι'ταλ[α

o τιiφog των Διjoωνα και Kαλ-
λικλ{ ε[γαι 6να ελκυατικ6 και
€vτoνα πρoκλητικ6 μνηrμεio' Η ζαl-
γ,ραφικf1 αρχιτεκτo]νLκf1 τoυ δια-
κ6oμηoη και τα καλoδιατηρη,μ6-
να λαμπρ6 τoυ 1ρcbμ'ατα τoυ ε-

ξαoφαλiζoυν μι<1 oημαντικf1 Θ€oη

αvιiμεoα στα Eλληvιoτικd ευρf1- διαiτερα oτη 1τIακεδονiα για v€α
μ,ατα. Yπdρηoυν ακ6μη πoλλ& να oτoι1εiα oτo o0vθετo αυτ6 Θ€μ.α,

μ<iΘoυμε για τιζ αρxαιεq τεηvικ€g μιci πoι1 κ<iΦε 1ρ6vo ν6oι τdφoι α-
ατη ζωγραφlικ{, ιδιαiτεpα για την vαoκιiiπτοvται και ν€εg ανακαλ6-
πρo6λευ,oη των διαφ6ρΦv τεχvo- Ψειξ, σε ι1μεoη σ.χεση με τηv α-
τρoπιιir'v και oτυλ. o ενδιαφερ6- νdπτυξη και 1ρξoη tηg ζωγραφι_
μενοζ Θ,α ,ηρ6πΕι να ερευνf1oει ι. κξg oτην αρ1αι6τητα, γiνoνται.

XΑPΑΛAMlΠoΣ l., MAκAPO'NΑΣ' εnlΙτlμoc'Eφoρoc Αρ1oIoτιjτωv MοκεδoγΙoq,
δ:ετδλεoε Αιευθυντ{c τoυ Aρ1,oloλoγlκoi MoυoεΙoυ ΘεoooλovΙκηc. Enioηc, Δι-
εuθυντ{c Αρxοloτ*τωιl τηc Eλλδδoc τo 1963 και 1964, κοt Διευθυvτfrq τωv Cιv{Σ-

οκοφδv oτηv Πiλλα οπδ τo 1957.

ΣΤEΛΛΑ MlΛΛEP, δlδiκτωρ τoυ Bryn Mawr CoΙlege δlδdoκει τΦρα οτov Kλοo-
oiκδ Toμiα του Παvεπιoτημioυ τoυ Stanford. ''E1εI οο1oληθεi γlα μερικ6 1ρδ_
vic με αvασκGφic οτηv Eλλ&δα.

Η τελικ{ δημooiευtoη τoυ λαμ-
πρo0 ΙvΙακεδoνικoιi TΦoυ κoντι1
oτα Λευκιlδια' ,επι τ€λoυg Kυ,κλo-

φ6ρηoε αυ1τ6 τo καλoκαιρι σε με-
γιiλο o1{,μα, 50 oλ6κληρα xρ6,vια
μετ<5c τηv απoκιiλiιN}f τoυ τηγ 'A'
voιξη το.υ 1942. ΕLναι €ργο τηg
Aμερικανiδοg αρ1αιoλ6γου Στ€L
λαg Mi,λλερ και δημooιειj9ηκε στ€r

αγγλικιi απ6 τoν εκδoτικ6 oiκo
ΡΗΙLΙpΡ vo]N ZΑEERN, πημx&
σμια )ivωστ6 για τιζ 0αυμ&σιεζ
εκδ6oει9 του. To 6ι6λio περιλαμ'
6ανει 45 oελi,δεq με πρoλoγικ<i
στoιχεια, με εξαντλητικf1 Θι6λιο_

γραφια για τoυ,ξ Mακεδoνικoriq
Τιtφoυg γεvικ<i' μE κατdλoγo' πι-
γciκωv ,με,ταξιi τcov oτtoiωι, και 9

θαυμ&oιεg €γ1ρωμεg αvαπαραt
oτιiαειg τoυ ζωγ,ραφικoι1 διακ6'
oμoυ κλπ.

To κ0ριo oιbμα τoυ κειμ€νoυ
περιλαμ6&vει oκτd) κε<}&λαια: Eι

γοαπτf1 g αρXιτεκτoνικf1q τε1νoτρo
πiαg oτη lvlακεδoviα και η σx€ση
τηq με το, δειiτερο, Πoμπηiαv6
ο'τ6λ το οπo[o διδιξΘηκε απ6 τη
Mακεδoνικξ τ6xνη.

Ιδιαiτερo ενδιαφ6ρoν παρoυσι-
ciζcυν τα τρlα παραρτf1ματα oτo
τ€λoζ του ΘιΘλloυ, τα oπoια ανα'
φ€ροvται αε κα[ρια θ€ματα τηq
Mακεδoνικξg αρxαιoλoγiαg. To
πρd}τo αναφ€ρεται oτιq αρx€g τoυ

τl]που τωv (μακεδoνικciΙv)) τdφων,

τo δε6τερo σε σΧεrικoιjζ τ&φoυζ

λα'ξευτo69 στη Mακεδov[α, στη
Θρdκη και στηv Ιλλυρ'iα. To δει1'

τερo παριiρτη1μ'α περιλαμ6&νει
oημειιboειg για τηv o$ry1ρoνf μαg
οvoματoλoyια τ(rv μακεδονικd)v
τΦΦν και €vα κατ&λoγo των τ&-

φωv με ε€αντληπικf1 Q1εδ6v 6ι-
6λιoγραφi,α xοrρι,oτdc για τo1v κα-
Θ€να. Eδcir και στo ετιoμεvo πα-

}t' ouγδxειo cπηv oελiδo 39

Kυκλoφoρnσε n τελlκdr δnμooiευon
ToU Moκεδcv!κoιj Τ6φoυ Λιioαrvoc καl Kαλλlκλ6oυc

απ6 τnv αμερικανiδα αρxαιoλ6γo κ. sT'ELLA G MΙLLER

Eixε τυπαrθεi l1δη τo dρθρo Toυ K. Αλ. oικo-
v6μσυ για τoν Mακεδoνικ6 τdφo 6ται,l o qρχαιo-
λ6γoq καθηΥηΤηζ κ. Φι.llτηg Πrdτoαq ε(χε τηv Kα'
λoα0νη να :μα9 πληρoφoρliσει 6Tι ΚυιKλoφ6,ρησε

η τελικη δημoofευoη τoυ Tdφoυ τoυ ΛιJoωvα

ααγωγf1 oτo θ€μα των μακεδovι-
κrbιl τdφc.rν, γενικ<1, τo ιατoρικ6
τηq απoκαλ$pεωs και τηq ανα-
ακαφf1g τoυ τ<iφoυ Λι3ocrνog και
Kαλλικλ6oυ9, τηv αρ1ιτεκτoνικf1
τoυ τdφoυ, τn ζωγραφικf1 διcικ6'
σμηση γενικ<i και στιζ λεπτoμ€-

ρει€g τηC, αιiντoμo λ6γo για τιq
ταφικ€g πυρ€q, περιγραφη' αv&-

λυoη και xρovoλ6γηgη τ<ov δια.
αωΘ€vτcοv τηλ[νalv και &λλων μι'
κροευρη,μ<iτων εξαντλητικ{,μελ€-
τη τΦν επιγραφ(bν 'με τα ov6μα.
τα των νεκρcbv και αι/'ασυγκρδ,τη''

ση του γ,εν,εαλoγικoιj δ€νδρoυ τηg

oικo,γενε[αg Λ$οωvog και Καλλι'
κλ6oυg, με τo τελικ6 oυμπ6ραο1μα
6τι ,τα δυo αδ€λφια πρ€πει να Θ&'

φτηt(αv στoυζ χρ6voυζ περι τo

2OO π.Χ. Στq 6γδo0 και τελευταισ
κεφdλαιo τσυ κυριoυ ocirματog,. α'
vαπτιiσσονται παρατηρησειq και
oυμπερrioματα για τη Θεoη τηq

και KαMικλη απ6 Tην αρχlαιoλ6γo πoυ τoν με-
λ€τηoε.

ΠαρΦdτoυμε οτη,oυvd1εια τo σημεiω1μα τoι}
,κ. ΦιΙ:τη Π6τoα.
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EΙ BεργiVσ, τα Παλατiτσtα,
\'\'\i\.\.ι.\.\.\r\l\r- \r\r\r\.\r\ι\.\.\.ιι\.\.\.\.\ι\.\.\l\.\r\.\l\.\.\.\.\

oI Mπ6ρμrΙεg Καr rΙaλl...
l\r\r\r\r\ιιι\i\.\ι\.\.\.\.\.\r\.\.\.\.ι.\.\.\.\l\.\.\r\.\.\.\.\.\.ι.\

Θεωριil 6τι εi..:αι αvαγκαio να επαv€λΘω στα α_

φοριbvτα oτη Bεργ(.να (οτη μυΘικfl <βαolλιαoα>
τηq λαiκf1g παρσδ6oεω9 και στo 6voμα του Χ(,)_

ριo0), μ_ετci τα 6,αα €γραι1;ε o κ. Mιx<iλ,ηg AκριΘ6-
πουλοg στη (iMακε,δovικη ζωξ> (τε61oq 33,0, τoυ
Nοε,μ6ρ[oυ 1993, oελiδεζ20 - 23), με αφoρμf1 -16πω9

ιo1υρ(ζεται- τo αη,μεiαrμα τoυ κοιΘηγηΦ κ. Παvα-
γιιilτη K. Χρξο,του (<JνΙακεδoνικf1 ζω{>, τε6γoζ 236'
του Ιoυλioυ τ993). Kαι υπo1ρεo0μαι να κιtμa: τoδ-
το, διdτι ο αyαπητ6g φιλoq φαiνεται 6τι 6ρξκε την
ευκαιρ[α για να μ,εταφ€ρει oτιq oτf,λεg τoυ αξι6_
λογoυ εκε[vου περιoδικo0 (<Mακεδoνικη ζωf1>),τα
παρc1πoνα τoυ (διoυ και τoυ xωριo6 τoυ Παλατi-
τoια εξαιτ[αζ τηq πρωτoκαΘεδρiαq, πoυ τι{ρε τo
γειτoνικ6 xωρι6 Bεργ[να, ,μετ<i τηv αvακιiλυψη -

απo,κciλυψη (1977 και 6oτερα) τωv γνωoτ<irν 6αoι-
λικcbν τ<tφων κτλ. (για τoυg oπoloυg βλ. τελευταi.α
τη oυλλογικξ €κδo<rη <clVlακεδoν(α, απ6 τoν Φiλιπ_
"γπo B' ωζ ,τη ρωμαικη κατιiκτηgη>, Αθηνα 1993,
oελ. 242, ενρετfiριo). Kαι νoμι,μοπoιo0μαι vα α-
παvτfoω, επειδ;f1 o κ. M.A., <εμμ€oωg πληv oαφcirg>>,

δεν διαφορoπoιε[ται απλ<i (6πω9 δικαιo6νταv, 6€-
6αια) απ6 6oα €xω εκΘ6αει iιδη (βλ. στη (dγ1ακε.
δovικf1 ζωξ>, τε61oq 328, του Σετrτεμ6ρ(oυ i993,
oελ' 2,6 και 3l - 32), 'με αφoρμη τo'<iρΘρo τo,υ κ.
Χρf1ατoυ, αλλ6 δημooιoπoιεi ατι6ψει9, oι oπolεg
δεv ανταπoκρlνoνται rστηv ιστoρικη αξΘεια, αv
και δEi1vει 6τι -δ{Θεv_ oυ,μφοrvε[ iμζi μoυ, γρτi_
,φoνταζ 6τι τα αvαφερ6μενα στηv ovo,μαolα (...εξε-
Θεoε f1δη o ιoτoρικ6q Γ. Χιoviiδηφ. Στη oυv€;4εια,
6,μω9, πρooπαΘεi vα γρΦει τα αyτiθετα, με πoλλf1
τ€1ν'η εiναι αλ{Θεια...

Kαι ιδo6 oι αrιoδεiξειg;
]. Δεν ε(ναι αλη,Θξ 6τι η ovo,μαoiα Bεργ('να

<<...oτηρi1Θηκε o' €vαv 61ι αληθιν6 μ.ι}Θo πoυ τιλα-
νι6ταγ κυρ(ωg 'μεταξι) τcον Eλληνo6λξων για την
τrεριο1{,>, 6πωq γβφει o M.Αi.

Αν€πτυξα τα cη(ετικd ιoτoρuκ<ft δεδo,μ€να και
τα επι1,ειρ{ματ<1 ,μoυ ατo πρoηγoΘ,μενo ιατoρικ6
αημεi,ωμ<i ]μoυ, τo oπolo -,6πω9 oη,μειcil,Θηκε- δη'μo-
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οιει}Θη,κε, τ6oo oτη <<Mακεδονικft ζωξr, 6oo, και μιi,
λιο"τα τλfρεζ και oλ6κλη.ρo, 6πα19 εi'1ε δακτυλo-
'yραφη]9ει, oε 12 oελiδ€ξ, σ' τo6τo τo' περιoδικ6,
δηλαδξ oτη <<Νιιioυoτα))' στo τελευτα[o τε61o9 65,
oκτω,6ρhυ - Δεκεμ6ρioυ 1993, oτιg oελ. Ι61 ; 16'5
και I9'0. Συvεπcbq, Θα ο'ημειciroαr εδ6 μoνξα, 6τι
lεv πρ6κειται για u...6χι, αληΘιv6 (Sic) 'Φθo των
Eλληvo6λ<1xωv ξ κυρiωq τωv Eλληvo,6λ<lxωv, αλ-
λd για λdiκξ παριiδooη, ξ oπo[α ε[ναι ριζιομ€νη
6αΘ'ιι1 oτην π6λη τηg B€ρoιαq και στην τrεριof1

Toυ ΓιΦργoυ x. Χιoviδιr

τηq, ,μεταδιδo,μ€vη ,με oεΘααμ6 απ6 γεvι<i σε γ,g-
νιιi, εiδc6 και 600 - 70,0 1ρ6vια, ε(ναι δε κατωyρcrμ-
μ€νη και τεκμηριαrμ€vη oε πλorioια ΘιΘλιoγραφiα,
με πρdrτη, γνωoτf1, παραπoμτη πριν 15O 1ρ6νια
(βλ. Γεαrργioυ Χ. Xιoγiδη, <<Ιοτoρ[α τηg Bερo[αq,
τ6μo9 2og, Bζαvτινo[ 1ρ6νoι>, Θεoοαλoνiκη 197σ.
oελ(δεq 70 '- 72 και συγκ'εκριμ€vα τη oημεiωoη t
τηg 'αελiδαg 71 oτην oπolα πρ,6,9Θεoε και 6oα €-

γρΦψε o Mαργαρ. Δflpιτσαζ oτo πιiντα xρf1οιμo,
και τ6'oo εντυπωαιακ6' στoν τiτλo και στo lττεριε-

16μεvo,, 6ι6λio τoυ, <<H Mακε'δoviα εν λ!Θoιg φΘεγ-
γομ6νoιg και μνη,με[oιξ σωζoμ€νoιg>, ΑΘf ναι t 896,
τo oπoio φωτ0αγατυπ6,Θηκε, τo 1988, oτη oειρ<1
των ,εκδ6oεωv τoυ Ι.M.x-A., 6ττoυ, oτη oελiδα I79,
δiδεται μια o6ντo;μη, αλλιi περιεκτικf περιγραφf1
τηg λαικf1q παραδ6oεωq' T€λoq, τov α1ετικ6 <<μ$-

θo)) περι€λα6αν oτo Θι6λio τoυζ oι Λ. Θεoδ,οbρoυ -

B. Γκρ<1τζιoυ: <Bεργ[να, θηοαυρo[, μ0Θoι και ιoτo_

ρiα τηg Mακεδονικ{ξ γηζ), Aθf1να 'l 993, κυρiοrg
oελ. l0η).

Mνημoνε$αr, 6tι o Λ. Eζ€ (o περiφημoq αρχαιo-
λ6γo9, o oπo[oζ πρ<irτog με 3 η 4 Θι6λiα τoυ, πρ6
Θαλε τηv περιo1f1 και €κανε vιlξη και για τιq Λι-
γ€c) (αv και εκεi τoπoΘ€τηαε η Bιiλλα), γpιiφει
oυγiκgκρι,μ€να 6τι xωρικξ τηζ, τoυ διηγ{Θηκε τη
o1ετικη ιoτoρ[α για μ[α βαo['λιooα, 6πωq τηι, κα-
ταyβφει (xωρic ειoαγωγικ6). Για τιq €ρεwεg



κ.τ.λ. τoυ Eζ€ βλ. και στo τελευταιo 6ι6λio τoυM.
Αvδρ6νικoυ, <<Eλληνικ6q θηoαυρ69>. Αθηνα l993,
oελiδ.εq 19 - 20, 212 - 213 και 216.

'Exω γρ<iψει )'ια τo τρι:τρfuωπo τιυν Eλλf1νωv
πρωταγ(rγιστιδν μιcic οrτo τιg αλciroειq τηg B€ρoιαg
απ6 τcυξ Tοtρκoι.g (και στο πρoηγoι]μενo σημει-
<,rμci μoυ oη αΙ'i.ιicι'crτα), και συνεπξ δεv επαv'€ρ-

χcμαι' αηuειΦιοιταq' μοv&1α, 6τι τα tiλλα δυο

πβοωτα ττμ ταραδ6oεωξ €χoυν εντoπιoΘεi (εδιΙr

ιαι i.ι.,α 1"ρoι'ια) και ε[ναι o ιερdρχηζ τηξ B,€ρo,ι-

τ( Αc,ο"ει;oξ ('tου τoν ξ€ραμε Φq Kαλλινικo, f Kαλ-
i.ιμοηLο) x'€rι o εξωμ6τη9 Ιωdwηg Xαριτ6πoυλoq
1τcι oπoio η παρciδοoη oνoμdτιζε Xατζη,κατ6[α
t.τ.λ'). Bρ€θηκαν, αυγ,κεκριμ€να, €γραφα, απ6 τη
δημοoiευoη τωv oπo[ων aπαληΘε'ι)Θηκε και επι6ε-
6αιclrθηκε απ6λυτα η αλξθεια τo,υ πυρf1να τηζ €rxε-

τικηg παραδ,6oεω9. Συνεπcbg, ε[vαι πoλ6 πιΘαν6ν
να απoκτξooυ,με κdπoτε και κdπoιo €γγραφo ξ
μνημεio και yια τη θυ'oiα τηq <βαoi'λιo'oαq> Bερ'
r,,ινiαq f1 για κtiποια <1λλη αρ,16ντιαoα (η μη) τηs

B€ροιαg, πoυ αυτoκτ6vησε για να μf1 π6αει στα χ€-

ρια των εια6oλ€ωv To0ρκων, 1ωρlg να ξεxeiooυμε
iτι μποpεi, 6{6αια, να πρ6κειται για <ετερoχρo'
νιoμ€vo>> πραγ,ματικ6 γεγoν69 -G)ζ πρoq τη <βαo(-

λιαoα> - αφo0 ξ€ρo,με 6τι, πμ5ryματι, αυτoκτ6vησε
νωρiτερ,α (τo 126s) η αρx6ντισσα, Bυζαντινt 'Aν'
vα Παλαιoλoγινα, γυvαικα κ.τ.λ. τoυ ε,κχριστιανι-
oθθvτα Σελτζo0κoυ ooυλτιiνoυ τoυ Ιlκoνioυ Kαtκα-
οsζ B', 6πω9 oημεiαlσα στo πρoηγo6μενo κειμενο

μου.
'Aρα, δεv €πρεπε να γριiψει o M,A., oυτε για

<...€vαv μ{ αληΘιν6 μ6Θω (6oα μπo,ρεi να σημαi-
νει αυτη, η περiεργη, €κφρααη), πoλs δε περιoo6-

τερo τωv Eλληνo,Θλιl1ων κυριωq, αλλι1 για λα'iκf1

παρ<iδooη τηg π6λεωq τηζ E€ρoιαq, με διιiρκεια
και απo,δo1ξ πoλλτbv αιcbνωv.

'Exω λoιπ6ν τη γι16μη 6τι επιτυ1η;μ€να μετoυ'
αιιΙrΘηκε η παρ<iδο,oη για τη Bεργ(vα στην τωρινη

,πραγματικ6τητα, και δ6Θηκε τo 6νσμd τηζ στoν

καιvofργιo oυκιoμ6 τηg περιof1g, δι6τι, €τoι, αυv-

δ€εται η A,ρ1αι6τητα με τα Bυζαντιν& Xρ6νια και
oτη oυν€1εια με τα Νεoελληνικιi, αφoι1 υπιiρ1oυν

τα αρXαια παλι1τια, η ΘυoιαoΘεlσα γυναικα, των

Bυζαντινcbv χP&v<ογ, 'ηζ oπoιαξ, η ηρωικη ηρeξη
διατηρηΘηκε ζωηρ6τ'ατα και ενεργ<i, ωg ιερf1, Φνι'
κη παρακαταΘfικη, για 1/α δoΘεi 6oτερα τo 6νoμιi

τηξ σ' €να 1ωρι6, των νε<bτερων 1ρ6νων, πoυ κα-

τcικηΘηκε κυρ[ωg απ6 Π6ντιoυq ΠΦσφυγεg (το

1922\ . 'Ετoι, <<δ€vει> η ιoτoρικf1 παριiδ'oαη, αφoι)

μαλιoτα' τα παλ<iτια υτΦρχαv oτην περιof1 τηg

oημεριιηq Bερν(ναq και εκεi (ooμφωvα με τη

i"α:κη Φ,crrτcrαiα). €φθανε η <βααiλισσα)), κατω α'

π6 τα λαγo6μια, ερx6μενη αrτ6 τo παλdτι τηζ στη
B6ροια (υπoλεi'μ,ματα τoυ oπο[ου ocbζoνται και of1-

μερα στηv ττλατεiα Ωρoλoγioυ τηq B€ρoιαg, πiαιo
απ6 τα Δικαoτf1ρια και την Στρατιωτικf Λ€oxη).
Να θυiμ(oω, π<iλι, 6τι o Kα:ναταντiνog Mελf1,κ (τηg
c,ιιtογ€νειαζ Krα'iκαoιig) €δωoε τo 6νoμ<i τoυ στη
JvIελiκη, δι6τι f1ταν γαιoκτf1μoναg τo6τη9 και ηq'
περιο1fiq (πιΘαν6v και των Παλατιταiων και συνε-
π<bg ετειακ€τττoνταv η oι'κoγ€νειd του και τα (Π€E-

λdτια>, ιδοτε vα υπιiρxει o μlτog τηg Αριιiοδνηg,
που δ[δει την εξf1γη,oη για τιq διηγξoειq τoυ λαo0.

ΞαναδιαΘ<iζovταg δε τo 6ι6λio του i(. Ιν1ι1<iλη

Ακρι66πουλoυ, δηλαδf1 τo <Λε0κωμα, ιστoρικ6 !ξαι

φi,]τογραΦιK6 τωv oικιoμcitν Mπιiρ,μπεg , Ko0τλεg
Παλατiταια, απ6 τoν Ι4 αιcirνα μl€xρι και τo 7944>>,

iκδooη τoυ ((lΠoλιτιoτικo6 Συλλ6γου Παλατιταi,_
G}v)), πoU εκδ6Θηκε (επi πρoεδρiαg τoυ) ατη B€"

ροια, τo 1986, παρατiρηoα με xαρ<i, αλλ& και με
αυγκivηoη 6τι τo πρoλoγiζει o αεlμvηoτoξ αρXαι-
c,λ6γog Γνlαv6ληg Aνδρ6νικoq. Γριiφει δε o αημαν_
τικ69 toδτeq πανεπιστημιακ69 καΘηγητf1g, για τo
<φλ€γον> αυτ6 Θ€μα: <Aπ6 τo 1922 καt 6,ατερα δi-
πλα oτα Παλατiτoια δημιουργεiται €ν.α καινo6ρ-
γιο σημαντικ6 1ωρι6, πoυ o τ6τε Mητρoπ. B,€ρoιαq
ε[1ε τηv πoλι] εΦστoχη ιδ€α να ovoμ&σει BεργιvΦ).

(oι υπογραμμισειζ', f1 o τονιoμ6ξl τΦv τελευτ{riωv
λ€ξεω,v, ε(vαι δικ6q τoυ) .

2. Eπιαη,μαiνω (και aδcil) 6τι τo 1ωρι6 Ιν1π<iρ-

μπεξ:
A' Aναyρ<icφεται σε τoυplκι,κf| απoγρ,αφη τoυ €-

τoυq Ι445, oπ6τε απαριΘμεiται αν&μεσα στα τιμd-

ρια, παρ€χεται δε και η ενδιαφ€ρoυαα πληρoφoρi'α
6τι απoτ,ελo$νταν απ6 Ι 5 oπlτια, (δηλαδf1 oικoγ6-
νειεζ), ενιb υτηρ1ε και €ναg κιiτoικoq <iγαμoq, 6-

πωξ και μiα f1ρα (βλ. Bαo. Δη,μητρι<iδη, {Doρo-

λογικ€g κατηγoρ[εg των 1ι,:ρ(ωv τηq Θεσσαλoνlκηq
κατιi την Toυρκoκρατ(α, Mακεδoνικιi, 20, 'l 98'0,

oελ. 375 - 459 και συγl(εκριμ€να στη σελιδα 388) .

Eiναι, oυvεπξ, πολ6 πιΘαν6 vα υτηρ1ε και στα
Bυζαντιν<1 χΦvια, 6ταν θυoιdoτηlκε η <<βασiλιooα>>

Βεργivα.
B' Δεν ε[ναι <lo1ετo και.με τη B€ρoια: To 6vo_

μιt τc,υ (Mπιiρμπεq), Θυμlζει αυτ6ματα τo, δεδoβ-
γο 6τι και η περιo1f1 τoυ πotαμo6, 6πoυ €ιτιεαε η
Bεργlνα - Bιργινiα, απ6 τo (σαλ&τι) τηg oτη B'€-

ρoια, λ€γεται, επ(σηq, Mπαρμπo0τα, 6πωq εiναι
γvcoατ6 και 6xι στoυζ Bεροι6τη, μovdxα. Eιναt
δε πρc,φανf1s η ετυμoλoγικι] ταυt6τητα η,, €ντοvη

συγγ€νεια τoυ Θ€,ματoq τΦν δυo λ€ξεων (Mπιiρ-

μπ-εζ - Mπαρμπ-ο$τα).
Να, λoιπ6ν, 6τι η ιoτoρικfl παρ&δooη ειναι ε-

ξαιρετικ<i και &ρρηκτα ριζcoμ€νη oτη, B€ρoια και
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στην περιφ€ρεια τ'ηξ και 6τι δεv πρ6κειται για <61ι
αληθι.ν6 μ6Θο> και 'μ*λιατα κυρiωq των Eλληνo-
Θ}'.(ixιov, πoυ -δf1Θεv- <<.,.δεv τον υιοΘετο6oαν απ6.
λυtα oι ντ6πιoι κιiτoικoι τηg περιoxf1g>, 6πο19 ιoxυ-
ρ[ζεται αυΦαiρετα o r. i{ιx. Ακρι66πoυλoζ και τε-
λε[ωg αναπδδεικτα, }iαL αζ ,εivαι παvεπιoτημιακ6g
πτυ,1ιo01οq τωv ΦE.TΙKΩFl επιoτημcilv...

3' Δεv επιθυμιb να αναιlειΧΘci: oτοy ακξρυ1το
(;) πdλεμο των δυo xωριιilv {δηλαδξ τιυγ Παλατι_
τoiων κclι τηq Bεργivαξ) γ$ρω απ6 το ποι6 εi.ναι
το <yτiουδαι.6τερι] ,t{αι ,:τωζ πρ€πει vα λ*γεται o, τυ-

x6v, r'αινοιipγιοg Δξμοg τηg i{μα,Θiαg. Kαι δεν τo
καμ'.',φ τοιiτο, επικαλοιiμεvog 6τι δεv €xω γv6μη,
δι6tι.., <εγtil εiμαι απ6 1ωρι6>, 6πωg oυνηΦiζoυν
να λiνε οι..., <fξυπνoι>>, κoυτοπ6νηρoι ευθυν6ιpo6oι.
(Πι1ντωg, γξννηθηκζr, πρ<iγ,ματι, crε... μωρι6, αλλιi
αε c1λλο, 6που ο πατfραq μου ηταv διοριoμ€νog δ6_
,ακαλοg). Απλοιi'sτατα, δεν oυvηΘiζω να ερευvcir τα
ιατορικι1l Θ€ματα με τα ατEαρ<iδεtκτα και επικ[νδυ"
vα εθvικιoτικir, τoπικιαtικcl κριτ{ρια, €να εκ των
'oποiι,rν οδηγεi στΦ}, παραλoγιoμ6γα πιoτει3ει ο κα-
Θ€vαq ι1vθρcοlποq 6τι η ιδια(τερη πατρ[,δα τoυ, η
γεv€τειρ<i τoυ, εiναι "δf1Θεν_ o oQαλ6g τη Eλλd-
δαq f και τηg... αvΘρωπ6τηταg! ! Kαι €ται, 6xoμε
τ6ooυ9 oφαλoιig, 6αoι περiπoυ ειvαι .και o'ι σuyoι.
κιoμο[ τηg 1<bραg!! (Να Θh;iμloω, μtπωζ, την αι-
τbνια αντιπαλ6τητα τηg Nιioυααg με τη B6ρoια και
'ιελευτα[α και με τoν Koπαν,6 f1 τoυ τελευτα(oυ με
'τα Λευκιiδια;).

Για να απoδεxΘεl δε μΞ'1ρι πoυ μπoρε( να φΘd-
σει ,μια τ€τoια νooτρoπiα (και δεν εvγo(b, μονξα,
6τι o κ0ριog, ειiν 6xι και o απoκλειοτικξ, σκoπξ
και λ6γo9, πoυ γρ<iφηtκε τo oημε[ω.μα τoυ κ. M.A.
ηταv η επιΘυμ[α του να δημooιoπoιηΘεi η πiκρα
τoυ f1 και η ιi'κρ,αtηr - tiμετρη α'γdffiη του για τα Πα
λατ[τoι<i τoυ), επιoημαivαr και εγd) (6τιω9 αναγ-
κ<iατηκε να πρ<iξει fιδη η Σ0vταξη τηq <<Mακεδo_

νι,κf1g ζωf1g>, o,ε Ση,μεiωΦ τηq, oε παρ€ιlΘεoη τoυ
κειμ€νoυ τoυ), 6τι o αγαπητ69 ιp[λog, iμετov6μασε
'oε Παλατιταιcbτιooεg τιq Ελλην6Θλα1ε9 τoυ Σελι-
.oυ, πoυ' €πεoαν απ6 τo Θρ,ixo τηg περιo1flq τoυ μo_
vαoτηριoιj τωv Αγ[ων Π<iνταrν, τo 18,78, 'μετι1 τη
γνωατξ Eπαv<ioταoη. Ξ€1αoε (;) ι1ραγε τi €γραψε
o [διοq πριν 6 xρ,6νια (βλ. στην εφη,μερiδα <<}Ιμε-

p{ο'ια> τηg B,€,ρoιαq, τηg 6.2.,1 987, oελ.5) oε oλo-
ο€λιδo <iρlΘρο τoυ, γιC( τo γεγov6q τηg Θυ,oiαg

τoυg; Nα τoυ τo θuμioω, αvτιγρ&φovε<iξ τov; <<lE_

φτιi γυν'αiκεq 6λιi1ωv απ6 τη Bθρoια, πoυ oι dv-
δρεg τoυg ιiρπαξαν τα 6rt'λα για vc( φ6ρoυv τo Ρω-

μ€'iκo ρixτηκαν απ6 τo 6ριiι1o τoυ Π{rλι6καστρoυ
oτo Θ,αΘιj γκρεβ, για vα μ{ π6αoυν στα χ€ρια τωv
Tοfρκι.lν>. Σtη oυvξεια, ιΙ<1λιστα, πcrρo(Θ€τ€ι και
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τα (ε}'ληvο6λξικα) oνoματεπci:vυμ<i τoυζ' παρα-
π€μτoι'ταc στo l,,rωoτ6 6ι6λ[o τηg ιοτoρ[αq τoυ Ko-
λιvδρc-i τηg }O'εoπατραg Πoλ$ζoυ - ,lν1αμ€λη. Bε_
€αια, το6κειτα: .l ια παριiδo,αη, Kαταγραμ'μ€νη, 6.
μωζ. i,:αt r'ωρiτεοα αε Θι6λlα, 6πω9 ξ€ρoμε και α-
π6 ciλλcυg α'υ.,',ραcεic (βλ. αtoυ Mιλτι<iδη Σε'iζιi-
7Q, .'ιΗ Γιoλιτικη τrlc E).λciδοζ και η Eπαν(oταoιg
του 'l 878 sν i{ακεδο., iα' Ητεi'ρω και Θεooαλiα>, A-
*;ξ.;q' 

'879, 
oελiδα 4E{. οτoυ γρ<iφει για <δυo γυ-

ναiκεg 6λα1oπο:μ€ι,ι';; l. ::p3λ. δε και ,rηv €κΘεαη
πpcζ τηv Eπιτροτη των lι1ακεδ6νων, τηξ 3.4.1878,
που υlπογρ*,φΦυν, στη Δεοκ*τη' o τρ6εδρο9 και τα
μ€λη τηg <<Προoωριιηg Kυ6εριηοεωξ>, η oπo[α δη-
μooιειiτηκε απ6 tοv o.υxωρεμ€vο πλ€ov Ιωιiννη Νo-
τι*ρη οtο 6ι6λiο του <Αγ€κδoτα €γγραφα για την
Eπαvdατααη τoυ 1E78 ατη Mακεδονiα, i.ρxεiov
Στεφιiνου Δραγoι3μη>, Θεαo'αλoyiκη 1966, oελi.δεg
λ72 - 274 και συγκεκριμ€vα oτη oελiδα 273, 6πoυ
1'zρc1φεται: <Ey τoιζ Αγioιg Πιioιγ τρειq γυναικεξ
κατεκρημν[ο'Θηoαν απ6 των Θρe1 ων φε6γoυoαι
τηv Θηρια:iδiαv των Todρκων...> και Γεωργioυ X.
Xιον{'δη, <<Oι αν€κδoτεg αναμνf1oειq τoυ Γιrilτη (Πα_
vαγιcilτη) Nαoιiμ για τoυq Bλ<i1oυg ηg Ηπεiρoυ
}(αι τηξ F1ακεδoνiαg oτη δι<iιρκεια τoυ I9oυ αιιilvα
και για την Eπαν<ioταση τoυ i 878 oτη iVlακεδoviα,
Mακεδovικ6, 24, 1984,' 36 - 97 και συγκε,κριμ€να τιζ
αελtrδεg 93 - 9,4, τιilρα δε πρ6πει vα δει κανειζ και
τo καινoΦρ,γιo και oη'μαντικ6 6ιΘλ(o τoυ Eυdγγε-
λoυ Kωφo6, <rO αντ<iρτηq επ[,σκoπog Kiτρoυq Nικ6-
λαog, τα απoμvημoνε0ματιi τoυ και η εξ€γερoη τηg
Πιερiαg του Ι 878>, εκδ6oειq <<Δω,δcbνη>, A€f vα
1992' aν και δεv αναφ€ρει α1εtικ<t με τη θυ,αiα των
γυναικιbν).

'Αρα, oι 2 73η 7 γυναiκεg, πoυ αυτolκτ6νηοαν
f1oαv Eλληv66λαxεq (κιiτoικoι του 1ειμιbvα) τηc
B€ρoιαg - Σελ[oυ (τo καλo'καiρι), γι' αυτ6, <iλ_

λωoτε, και o ((Πoλιτιατικ6q Σ0λλoγog Παλατιτoi-
ωv> €λαΘε τηv απ6φαα{ τoυ (πραξη 3η) τηq 22.
2,19ι8'7, o]μ6φΦ'vα, και γι6ρταοε - τ[μηoε ιioτερα
τo γεγoν69, επ[oημα, oτo Movαoτi1ρι τG}ν Αγlαrv
Πciντων και στov Θρ<iΧo, Φραμε δε oτη σχετικη
πρ6oκληοη - ανακoιvc}Φ τoυ, πoυ δημoοlευoε
στιq εφημερiδεg τηg B€ρoιαg (βλ., *.Χ., στηv εφη-

μερiδα ((iB€ρoιαΣ, φ6λλo τηg 27 '2'1987, oελ. 4η)

}ια τo ιoτoρικ6 των εκδηλ<iloεΦγ και τα εξ{g, κα-
τ<i λ€ξη (πιΘαν6τατα δε με τo x€ρι τoυ Μ.A., o o-

πolog εixε (γεvικιi τιq πμbτεq πρcrτoΘoυλ(εζ) και
τov πρ<bτo λ6γo, μπρooτιi και oτoγ τ6τε, Yπoυργ6
lvlακεδoνlαg' - Θρ&κηq κ. Στ. Πaτια9εμελη, στov α-
εlμvηoτo πι& μητροπoλiη Πα3λo, στoν στρατηγ6
κ.τ.λ. (6πω9 γvωρζω α.'τ6 πρoσωπLκη αvτιληψη)'

L αnr€χει[E oτη oελ 22



ο INαoUσαioξ Bαλfic, Tnξ Θεoοαλoviκnc
Xoυρoiτ Παοtrc

Toυ Γεωρr/Ιoυ Toυoiμn

To €τοg Ι 872 αντικαταατtiΘηκ'ε o Bαλξg - Γενι_

κ69 Διoικητf1g - τoυ Bιλαετioυ Θεοoαλoνiκηg Noυo-

ρ6τ Παα<ig απ6 τoy Xoυρo[τ Πααtft.
oι πληρoφoρ(εg €λεγαν dτι o ν€οg Bαλξg ξταν

υτ:ι ο:dαρxοζ του Tουρκικο0 Nαυτικοιj και ε[xε

τρ:tτηρετξoει στην Αλεξdνδρεια τηg Αιγδπτου ωg

Δ:cιx_ητξg Αοτυνο μ[αc.
Σι.,7_oοι'..οc. ομω<. και μια ci)'.}.η πi.ηρoφορiα

κι-;κ}.caορηαε ει ρ€ι:c και ετιμοτ ωg. μοi.ιc o ι εoc

Bα7.ic αφi'7Θηκε oτη Θεooα7'.orixη.
ΔιαδΦηκε η Φημr; oτι ητοcι 'Eλληνα< χριστια'

γ6ξ Νoει.loαiog αι1μιiλωτog των Toriρκtον κατ*
τηγ καταστρoφη τηζ ΝαcOoηg.

'Eτoι, ο ν€og διoικητf1q o^1εδ6v απεκαλεiτo απ6

τoυζ χριo'τιαvoιiq o <<Nαoυoα(og Bαλdφ>,

To ζf1τημα κ(νηoε 6€Θαια τo' εvδιαφ€ρoν τoυ
'Eλληvα Προξ€voυ Π. Bατι'κιcδτη. Eλπiζoνταg 6τι
i.αωg ΘαΘειci oτη ψυf1 τoυ v€oυ Bαλf1, υτξρ1'ε κιi-
πoια oπ[Θα 1ριoτιανικf1, πpooτπ5ιΘ!αε vα ανι1νε6oει
την αλf1Θ'εια.

o Π. Bατικιcbτηq διεπ(oτ(dσε και πλη'ρoφ6'ρηαε

τo Yπoυργεio Eξωτερικciv 6τι o ν€og Bαλf1q f1ταν

πρ<iγματι εξιoλαμ,ιoμ€νog'Eλληναg xριστιανξ.
Aλλd, 1ριoτιαv6g απ6 τo Mεαoλ6γγι. Πoλι1 'μικρ69

αι1μα.λωτ(oΘηκε κατιi την ξoδo τoυ ΙνI,εαoλoγγi_

ου και μεταφ€ρΘη,κε oτηv ,\iγυπτo, Δεν εvΘυμ,ε[ται

τo 6νoμα τηq oικoγενε[αg τoυ, μεγιiλωoε, 6μω<,

κoντ& oε Τo6ρκoυ9 'μπ€ηδ'εg oι oπoioι τoν 6of1Θη'

σαv να αν€λΘει oτα αvιi:τερα στρατιωτικd αξιcbμα'
'τα.

Ινlετd τιg διdπιατιiroειq αυτ€q o Πρξενoq Π.
Bατικι<irτηg πρooΘ€τει: <<Eυκταioν 6πω9 μf1 ε[ναι

μιo€λλην>.
Αλλιi πcbg διαδ6Θηκε η φημη 6τι f1ταν Nαoυoα[-

c,ζ και 6λα6ε 'μciλιoτα απ6 τη κoιvωνiα τηg Θεα'

ααλοv[κηq τηv πρoσΘvυμlα o <Nαoυoαiog Eαλ{φ>!

Kαι αυτ6 τo ζf1τημα κατ6ρΘωoε να το διαλευ-

κιiνει o Πρ6ξενo9 Bατικιcirτηg.. <Απλoιiατατα o

Χc'υραiτ Παo<iq εvυμφε6Θη, γρι5ιφει ατηv αναφoρci

του, 1ριατιανlξ Nαoυααiα επtoηζl αι1μdλωτη και
ε'ι"τει]Θεv προκιiπtει 6τι τoν iδιov ov6μαζoν Nαoυ_

oαioν>>'.

Αιπ6 αυτ6 τo €yγραφo τoυ Πρoξ€ιlου Π' Bατι-

κιcilτη γ[vεται γνωοτf1 η τiχη μιιig απ6 τιg xιλιιi'
δεg Nαουoαiεg γυνακεq πoυ τoν καιρ6 τηq κατα_
ατροφf1q ο$ρΘηκαν ατην αι1μαλωo[α.

'Αλλη μια παp6μοια περiπτc,rαη Nαουοα[αg αι-

xμdλωτηq των To6ρκωγ κατξ τη καταστ|ρoφfl ει'
vαι γνωιττξ απ6 oικαγεv:ιακf παριiδoαη τηq oικo-
vε[αq Πε1λιΘdγoυ.

,lν1ια κfρη τηξ oικoγενε[αq Πεxλι6<ivoυ Θρ€Θηκε

μετtl απ6 xρ6νια - ατo xαρ€μι τoυ μπ€η του Bελι_

γραδioυ.
β'ι€oα απ6 τo 1αρ€μι κατδρΘωoε vα ειδoπoιησ,ει

τηv οικc,γ€νειG τηg ατη Ν&oυ'oα πoυ Θρfακεται,
οπ6τε καt €να μ€λοq τηζ οικoγενεlαg την επιακ€-

φΘηκε οτo Bελιγρ<iδι.
Τc oυ..,κινητικ6τερo απ6 αυτη την υπ6€εoη ε[-

ι'αι oτι c μτ€ηq. αιiζυγ6g τηζ τηξ επ6τρ'επε να δια'
τηρεi μΞαα ατο 1αρ€μι, εικ6να τηg Παναγ(αq

μπρoq στην oποiα €καιε ακοlμητη καvδf1λα.'.

Aπ6 μια γραπτξ και μια πρoφορικη μαρτυρiα,
λcιπ6ν, 6λ€πcυμε 6τι δυo Nαoυ'oαlεg αι1μιiλωτεq
κατd τη μεγιiλη καταστρoφη €γιναν oΦζυγoι oΘω-

μανc5ν αξιω,ματoΦ1ων.
Πo[α, 6μω9 ηταν η τιJ1η των 1ιλι<iδων ανδριbv

και γuiναικcbν Ναoυoα[αrν πoυ δεv πρ6λαΘαv να

π€ooυν αtην Aρdπιτσα και α6ρΘηκαν στην αιXμα_

λιlo(α;'
Mια μικρ{ ακτ[να φωτ6q για τo δριiμα τoυq

μιig παρ€1oυv oι επιστoλ€g δυo Nαουoαiωv γυvαι_
κ6ν αι1μαλιbτοcv πoυ 6xoυν διαoωΘεi oτo Ιoτoρι'
κ6 Aρxεi,o τoυ Yπoυργε[oυ Eξιοτερικcbv.

Tιg ,ε}tτιoτoλ€q αυτ€g, αυτorioιεq και εν φωτoτυ_

π[α, δημcoιει3oυμε παρακ<iτιο, με την ελττiδα 6τι

Θα παρ<iγoυν πρoo<5cναμμα για μια γενικ6τερη €-

ρευνα, εiτε erι6 oτoματικf1 παρ<iιδoαη, εiτε drτ6

ελληνικd και ξ€να αρxε[α, για τη τιixη των 1ιλιι1-
δωv αι1μαλcbτωv ανδριilν και γυναικcbν κατ<i τηυ

καταοτρoφη τηg π6λεα19.

Eτιττoλi1 τηζ Nαo'υσαiαg ,λιxατερινηe A,lΦrτ
τ'ι1iιaζ τ\'t επ,i τωγ Eξωτ'εριxιilν Bαoιλιlη Γραηrματεiω

ττ,.u &πιτ'ρατεtαΞ4'
ΣπεΦδoυoα η υr,τοφενoμ€νη vα απαλλιiξω απ6'

την ανδραπoδ<b,δη κατιioτααιν δυo αδελφιig μoυ,

αι oπoiαι υητ€πεoαν sιξ τηvδoυλεiαιl των To6ρxωv

καΘ' f1ν επoxξν εξηvδρατιoδιlθη η πατρiq μoυ N<i'

oυ'αα π6λι9 τηg Mακεδανiαg, ομo$ με ταq oπoiαg

εi1oν τo δυoτ61ηiμα τl ιlττ0Φαιν6'μενη γ'α ε'ξανδρα-

πo,διoΘ,cb, αλλ' ωγαΦξ τ61η ατιηλλξην πρ6 τινcilv

f1δη ετcirν, πρooφε6γαl ειζ την ΣεΘαoτf1v τοr6τηv
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Γραμμαtεi]αv εξαιτoυμ€νη να ευαρεστηΘεi με 1o_

Φηγησει τα απαιτoΘ'μ,avα πρoζ τoΦτo 'μ€αα' flτoι vα

με εφoδι&αει με πιστoπoιΥ|lτικ{i τιν6 πρog την €ν

Kωvοταντιvoυrπ6λει Πρεo6ε[αv, 6πoυ σκoπε0ω v'α

μετα66 επi oκoπ<b τo0τω, cboτε να 1oρηγf1oει ειg

την Lrπο'φ'αινoμ'€νην πdοαv δυνατf1v αυνδρoμf1ν' δια

να δυνηΘιil vαl 'ατταλλ&ξω τηg δoυλεiαg ταg δ6o δυ'

στυχειζ αδελφ<ig μoυ.
EL6ελπιg ειζ τo φιλoδiκαιov και φιλιivΘρωπov

τηζ Σ' τα0τηζ Γρ'αμματεiαq'
Yπoαηrμειο6μαι την 13 Φε6ρ' l840' A'Θfiναζ'

Eυο'εΘ<1ατω'ξ

Aικατερ'ivη AργΦρη

E,v AΟf1ναιg την 27 Ιαvουαρio'υ 1840'

Σημε(ωαιg θπι τηζ αιτf1loεοrg:

Διει.lΘιjνεται πρoζ τoν δ'ιoικητf1ν Aττικf1g'' πρo_

oκαλoιiμενoν να ειδoπoιf1oει ειg την αν'αφερoμ€νηv

6τι πρ€τεει να παρoυσιαoθεl ειg την Γραμματεiαν

6πιυ9 δι}oει τινcig πληρorpoρiαq περ[ τcoν περl oιi

o λ6γo9 αι1'μαλcbτcrν αδελμirν τηq' Η παρο6αα θ€'

λει επoμ€νο:g μιig επιατραφεi'
Ev i\Θηναιg τi1 'Ι 4 Φε6ρουαρ[oυ 1840

O, επ[ τoυ Bαoιλικoιj oiκoυ και τ('}ν Eξωτερι-

κcilν Γραμματε[αg τηg Eπικρατεiαq'
A. Tρ<iciκoq

'Eπιcτολτ] Aιxατoρ'iνη'€ ανα[,lιd'6 του M'Κ' Φλd6α

fi'?''oζ 1aν''o'θωyα5.
lνtrεγοcλει6τατε.'

Eιζ την καταoτρorpf1ν tηζ Γlαo6σηζ και πατρι'

tfog μoυ μ6λι9 διεo<bΘηv με €να μ6νoν υι6'v μoυ

πρoζ τoν εrv Tραvαυλ6αvlα Θεiov μoυ Kωrιl'αταιrτi'

ι,oν Φλ6Θ'α, 6ατιq με επEρl'Θαλι}ε ,αλλιi καtd( δυστυ'

xιαν μoυ αυπ6q απ€Θανε και <1φηoε την περιoυolα

'τoυ συvισταμ€νην ειg oκτcb 1ιλι&δαg φλωρiων τηg

Aυoτρiαg εtq τo o1oλεioν τoυ Mεοoλoγγioυ' δια'

τι1ξαg vα'με xoρηγoι]νται εκ τοι3τωv δια 6ioυ μoυ

τα πρoζ τρoφηv αvαγκαια, κΦ<bg και τα 6ξoδα

τιρoq oπoυδτ]v τoυ υ'ιoιi μoυ' oι εν Boυ'κoυρεατiω

επιτρoποi τoυ επρov6ησαν τα αvαγ1καiα εμoυ και

τoυ υιo6 μoυ, €ωg 6τoυ €λαΘoν διατοοyf1ν παρ& τoυ

Ι{υ6ερνητoυ τηg Eλλιiιδοq 'vα παραδ<iooυν την κλη-

ρoδιroiαν τoυ Θεio'υ μoυ Φλ€Θα, ειg' 1εiραg τoυ εκει

Πρoξ€voυ τηq Ρω,αiαg. T6E ηvcyη(dΦΘηγ vcE αvα'

ιpερΘτi πρoq τoγ ρηΘ€ντα Πβζενoν, και oιiτog με

παρ€πεμψε να €λΘor' ειq Eλλ<1δαζ, 6ταv 6φΘαoα τα

πριiγματα f1oαν τεταραy'μ€να και μtixρι τηq rirραg

15εν υ,δυνf1Θην να λtlΘοr oι]δ' oΘoλ6ν' Noμiζω μιi'
ταιoy 1rα: oημειcboω 6τι ,μια ι|.ιεuδιirνυμog γυν{ επα'

ρaυoιιioΘη ,ειq την τ6τε Kυr6€'ρνησιν, ωq η 'αvαφερο_

μ€νη ειq την διαΘf1κην τoυ Θεioυ μoυ γυνη και ην
εξαrαtτηαε. KαΘrbq 6μω9 6φΘqαα'μετd αv<i 11εiροrs

μc,υ απoδεικτικτi η γυνf1 ε,κεiνη αvε1cbρηoε ττλ€oν'

,αλλιi τo δε.ιν6ν ειq την περloταoιν ταr1την εiναι 6τι

μ{ λαμΘι5cνoυ'σα τα πρoq τρσφην εμo6 και τoυ υιo6

μoυ πρ,oοδιωριoμ€να, κιvδυvε0οr να απoΘ'ιiryοr απ6

τηv rμακβv lμoυ οτ€ρηoιv. Eαμ5cτωq f1κoυoα 6τι 6'

φΘlαoε ειq τηγ Eλλιiaδα 661 l[rισ &λλη πoo6τηζ xρη'
,μιiτων απ6 6oα o Θεiog μoυ' ιiφηoε, και επρ6ατρε_

ξα ειg τoν επi τηq Δημοσιαq Eκπαιδε0oεωq Γραμ"

ματ€αν, δια να ζηΦοω τα πρoζ εμ€ 1ρεωoτoι1με'

i'νζ o6'Eοζ 6μω9 μoι απεκρiΘη 6τι δεν διjναται να

κ&γει τi <iνευ ρητf1g διατωyf1q τηg Yπ€ρτατηc Aρ'

1f1g. Δια τα6τα πρoατρ€1ω 'Eιζ τoιξ π6δα9 τoυ Θβ'
νου και παρακαλ<ir να διαταχΘεi o ρηθε(g Πραμμα'

τε69 ν'α με xoρηγεi. τακτικcilq τo oφειλ6μενov πρoξ

εμ€ και τov υι6γ μoυ, κατ& την διαΘξκηv τoυ Ι(λη_

ρoδr,lτfpαντoζ' τo ειq' Mεooλ}'6'γι 'o;troλεlov' Eiμαι

γ,υyη ciδ0νατoq και ιi'πορoq, κιvδυνειJω'να απoΘιinyω

,απ6 την μ'εγ&λη oτ€ρηoιv μετι1 τoυ uιoιj lμoι'l' ειg

τα0τα δικαiωoιν εξαιτo6μαι παρι1 τηg Y'M' δεν

ζητrb εi μf1 τo' δ[και'6ν μoυ''

Tηq υμετ6ρα9,lν1εγαλει6τητo9 ταrτεινoτιiτη και

ειyπειΘεoτιiπη δoυλη και πιoτf1 υd'κoog'

Αικατερiιlη αvεψκt τoυ lνl'K Φλ€6α

Eν Nαυπλi.ω τi1 28 loυλioυ 1833'

Σηrμεiωoιg επi τηs αιτf1oεωq:

Πρog τη'ν επ[ των Eξ<oτερικιbν Γραμματεiαv δια

vα εξετ<ioει ακριΘcξ τηv υπ6Θεoιν και vα εvεργf|'

oει περi αυτf1g τα δ€oντα'

Eν Nαυλiω ti'| 4116 Aυγo6oτoυ Ι833

Παραπoμπ6ξ Eπiοηc o κ. Xloνiδηc εn'oγεlλημμδ_
vωq, με ευ1αρroτεi στlc Πορonoμ'πεc._J. I'o'oρ,"δ Aρxεio Yπoυργεioυ-Ε'

εrioρi*ωr, lγαφ'oia πρoΕδνou 1'. 9o;;i;;; nρoc γil_ετ απδ 20 MαΙoυ XlovΙδη: -zητiiμoτα lδloκτη'σ-iοc ' φο'
ooλovioc *oi δi,irξε,c oτη 'Ν6oυcο oτ.α

γοδvrα 1870 - 1872 με βδoη τo φtρμo'
iΙ'noro11oρηγfoεωc (1830) τηc-nερl
orol"c oiiri'εnαvoστiτεc κοl dλλα ο-

iΞ*ε-o δγγροφo" Mακεδovrκδ l9
.li,?gi oo b3-tig Tα 6γγροφo αυτi_α'
J"*aiiψo oτo loτoρlκδ Aρ1εio τo-υ YΠ-
ii- *.i ευxoρioτωc τo πoρε1δρηoα
oτov δξlo αυτδv toτoρικδ'

'"r, 
'"lla 'ior εγδ, με τη oειρ6- μoυ'

ior'ouγxoiρ. οπ6 τη οτiλη ο'υτit' για
iη, 

_"iη'ρl}'o'η 
lοτoρrκι] οΕloλδγηcη

*Ji orωdηoη ουτδv τωv εγγρdφωv'.'- 
+' 

_i-"ρ,i 
ο Aρ1εio YΠ-EΞ φiκελoc

1840,2'-a.'Γ. 
Toυoi'μη, o Nooυoοioc γlατρ-6-c

"'J'ιuλj""aρ' 
iηc Poυμo'iοc K' Φλδ'

poc "πia"r,iτο' τ. 53 τδμoc Z' oo'
Ι36 - 138

1872._2" 
Tηγ πληροφoρiο oφεiλω στo-v'μα

κo.otoτδ ofιμερο καl κοτα ΠoYτο oξlonι-
i'δ, μoou"iiov βIoμixοvo ΦωκΙωvα

""δ}'L".]r"hrκi oυμβoλi -oτo Ζiτημα
τnq τi'xηc κοt τηc αnoκατdoτooηc τωv

μλo*l]iδ" μετδ-τη κατooτρoφ{-_ αno'
τελεi η εργooiο τoυ εκλεκroιj φiλoυ l '
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YπAτPoΣ κAl zλΦElPAκHΣ
Η ζωft n oυvtvTnσn καt To τ6λoc Tωv δ0o αvδριbv

Διιμrtiτριoξ 'Yπατρoξ
Γνω,στ6ζ oτην Ι,ατoρiα τηq Νι5c-

oυσαξ ο Qιλικ6q Δημf1τριoq 'Υ'
πατρc!ζ o 10og Aπ6oτoλo,9 τηζ E-
ταιρε[αq.

ΓενvfΘηκε oτo M€ταo6ο τo l788.

To πρωyματικ6 τoιr 6voμα εivαι
Δη'μητριοg Φoυρκιcirηq. Σπotjδαoε
Θεoλoγiα και Ιατρικf1. Xεφoτo'
ν;f1Φηκε παπξ, αλλ<i τo εfι€(vα'

oτατικ6 τoυ xαρακτξρα τoυ' τoν

κ<iγει vα πετdξει τα βjοoα και να
xαταταyεl oτov Aγγλικ6 oτρατ6
τηg Επτανfooυ. Mε τov καιρ6 τεd-

]ρ€ τov 6αΘμ6 τoυ Y]τιιιiτρoυ και
απ6 τo αξiωβ τoυ', ιiλλαξε και
τo 6voμ<i τoυ Yπiαqρos - 'Yπ(ι)α'
τρoζ.

M6λιg τιiληρoφoρf1$ηκε τηv ι1-

παρξη τηg Φιλικf1g Eταιρεiαg, πα

ρ,αιτf1'Θηκε απ6 τιg τιiξειg τoυ Aγ-
γλικo,0 oτρατoιi και ιiφυγε για
τηv Kων)πoλη. ,\ργ6τερ€( κατεP

€αivει oτo Mαlρι<i και oτιg 6.7.

l8Ι 8 μυf1ται ατη Φ.E.. απ6 τoν φι'
λικ6 Αvαγνωoταρdc oτo oπiτι τoυ

Π,αvαγιcirτη Σ€κερη oτην Tρiπoλη.
.Απ6 τo6τη τη oτιγμf πρoo'ρ[ζεται
σαv o 1,0oq Aπ6oτoλog τηq Φ.E.

για τηrv περιofi τηg Aιγ$τττoυ, 6-

πoυ αvΘo0oε o Eλληνιoμ6q ιrπ6
'τηv πρoστασ[α τoυ ηγεβvα ηg
Jνlε1μ€τ Aλ{. Alrf1κει σrηv Tριαv-

δρiα Α. Παττti Φbρμdκη - 'Y-

πΦερoυ η oπolα oα oκoπ6 τηg ε['

χε τηι/ μυηση Eπιακ&ιτων - Aρμcr,
τcολ<bν και πρo.κρ[τωv τηζ Θεoαα'
λ[αq και MlακΦoνiαζ.

Mετιi τo Θιiηl.ατo' τoυ Σκoυφli
ι(αι τη μεταφoΦ τηξ €l.ραc τηξ
Φ.E. ,απ6 τηv 0δηoo6 πoυ ιδρ6Θη'
'!(ε' στηv Π6λη, oτηι, αρ1ηγ1α ,ηq

20

εκλ€γ,εται o Παv. Σ€κερηg με τov
oποiο ο 'Yπατρog oι.ryδ€εται oτε-

v6τατα και εκτιμ<lται σαv επιοτξ

ΨΦV, αγωvιoτf1q και πα,τριcbτηg

πριilτηg γραμμηc.
Ξεκιvcbνταg για την Αiγιrτrτo'

τον Oκτcir6ριo τoυ I818, πΞρααε
απ6 τη Λι1ριαα, ηρΘε oε επικoινG)

νiα με τoυq 'Eλληνεg παμiγoν'

Toυ
τbκn Mlπtiτon

τεq τoυ τ6πoυ και φρ6ντισε να

μυξαει oτη Φ.E. 6ooυξ δεv εlχαν
ιδ€α γ,ι αυτξv. 'Eτoι αειζ 18 o-
κτω'Θ,ριoυ μ6ηoε τoν μεγαλ€μπo'
ρο Γ, Σεoκoυλιcbτη oτη Λ<iριoα
και τov Aμπελακιιilτη ιpoιτητf1

Δρ6oo Δρooιν,6 'YΘo και πoλλo69
<iλλoυg. Aν,ωτιτ5oει ,o'x€oειg με τoν

6ι6λιoγρtiιφo και λ6γιo' Ιωιiννη

oικοv6μoυ με τov αroio και αλ'
ληλογραφεi.

Γvωρiζεται και κατη1εi τoν μη'-

τροπoλiτη Λ<1ριoαq Πoλι3καρπo
Δαρδαlo πoυ τo 182,1 εκτ€λεαε με
6γρια Θαoαvιατ,f1ρια o Mαx1μo6τ

παo<ig Δρtiμαληq.

Στην πoρεiα τoυ για την Aiγυ'
πτo π€ραoε αττ6 τηγ Kιi'τφo cn,tνo'

δan6μενog απ6 τoν υπα<l'τιιατf1 τoυ

Γορτ$vιo Aντ6νη Πελoπiδα. Eδιb

μυo6ν τον αρ1ιεrτLoκoπo ηζ Ιvlε-

γαλov{ooυ Kιrπριav6 και dλλουg.

o Kυπριαv6g εκτελ€oτηκε cσr6

τoug Toι1ρκoξ μζι με 70 πφo-

κρ1τoυg' Mητρoπoλiτεg - lξoγα'

1oιlq τov Ιo0λιo ταr Ι 82t με αrιΦy

1ovιαμ6.
Στηv ,\iγ'ιrπτo αvιlμ€σα στoυζ

τιoλλo0q eττιφ,αιεig, εμδηoε τoν

Ινlιxαηλ Α. Toυolτoα πoυ f1ται'

o6μ6ουλo9 τoυ Με1μ6τ Aλf1 (ω-
τι6ααιλ€α), κα9tbg rcαι τoυg Θε6-
δωρo Toυα(τοα και Tιiταικα Kυ-

ριακoιi εφοπλιοτf1, τoν oποLo και
πρo6lΘαoε oε πoιμ€vα.

To 18Ι 9 τβ1ει oε 6λη τη Μα''

κεδoνiα καΘoδηγ6νταq και πρoε_

τoιμ&ζoνταg τoν E}νληvιoμ6 για
τη,ν Eπαvιftoταoη. To' l820' εlπι'

oτρ.€φει oτην 0lδη'oo6.

Tον oκτιil6ριo στo Ιoμαf1λη

τr1g Moλδo6λαxi,αs γiνεται η με'
γ&λη αιioκεψη τωv κoρυφαicοv Φι

'λικcirv υπ6 την πρoεδ,ρiα τoυ Aλε_

ξιiνδρoυ Yψηλιiντη. Αν<lμεoι1 τoυg

o 'Yπατροg o oπoio'q εκτελε[ 1ρ€η
ιtπαoπιoτoιj τoυ Λρ1ηγoιi. E'δcb

π<iβη,καν oι τελειrτα['εζ αττoφdx_

σειζ και ετtειδf1 o 'Yπατρog γιlrir'

ριζε πoλ6 κοιλ* τoυq δΦμoυc ηc
Mακεδoν[αg ωζ τα Γιιlwιvα, κα'
Θδζ και πβoωπα και πρι5ry'ματα

δι,ατ<i1Θηκε να πιiει εκει και γα

εγ1ειρioει πρooωπικ<i τoν Αλη

Παοι& που στo μεταξ6 εl1ε επα_

vαoτατη'oει κατιl τoυ Σbυλτξνoυ

Mω1μooτ. Mεταφ€ρει πρooωπικ<i

€γγραφα τoυ Yψηλιtντη ατα oπolα

τοviζεται 6τι εντ69 τηg Aνo[ξεωg

τoυ '2Ι o Eλληνικξ oτρατ6q Θα

κατ€Θ'αινε Νικηφ6ρo9 ατην Eλλ<l'

δα και 6τι €πρεπε ωg εκεivη τη

ατιγμιf1 vα κραπf1αει <lμ'υν'α κατct

των Σουλτανικclyν oτρατευμ<iταrv

και τθλοg oι Σoυλι6τεq Θcr τov

6oηΦο6oαν oτην προoπ<i$ειιi τoυ

αυτf1. Για τoν ακοττ6 αυτ6 απo'oτ6'

λεται o Xριoτ6φoρog Περαι6ξ.

Ξεκινcbvτ'αg με τιζ ιδι6ητε9τoυ
Φιλικo6 - Aρ1ηγo6 και oπλαρ1trη'

γο,li, περν<l απ6 Kων)πoλη, Xoλ-



κιδικη και τGγ Δεκ€μ6ριo τoυ

l&20 6ρ1εται oτη Σαλoν[κη 6πoυ

γνιυρi.ζει και oργαν<bνεται με
τουξ Aο. Σκαvδcιλiδη, Στ€ργιo
Toλιδtiρc. Xβocrvθo Πρωτooιiγ-

γελο Σιναiτη. Κυρι<iκo Toυoi-
τοα' Aργιjρη Ταρπι1τof1 κ,αι Xρι'
oτeδcυλo Mπαλιiryο απ'6 τον oπoio
xαι φιλcξενεiται' Στo Mπαλιiνo
€διιoε και τα γρ<iμμαπα τoυ Mα'
ν<bλη Παττπ<i Φrε6 την Π'6λη, κα-
&ilq και πρoκηρ0ξειq τoυ Yψη-

λιiντη γι,α τoυg Aρ,ματιολoιig του

oλriμπoυ Λαζ'α(oυq, Σιρ6πoυλo
και τoυ Bερμiου Kαρατdαιο και
Γ<iτoo.

Τo Δεκ€μΘριο τoυ t 8210 φειiγει
για λiyo ατo 'Aγιoν 'oρog και
Φτι6 κεi oτα Γι<iννινια ,μ€oω Mε-

τlboocυ. Συοτf1νετ'αι crg γιατρ6q
ατι6 τoν Koρv:f1λιo προg τoν Πα_

oι6ρ ,lν1πf η και Μαxμoιiτ παoιi
(Δριiμαλη) γι€r να μπo,ρ€σει γα

μlπεi oτα πολιoρκημi€να Γιdγγινα,

μ,ε τo πρ6oχτlμ,α 6πι <Θα' φαρμ<l-
καιν,ε τov Aλfι>.

'Eπειτα απ6 την ε('αoδ6 τoυ

οτηv π6λη και τη oυνoμιλiα τoυ

μ.ε τοv Aλf1, για την oπolα δε γνcο

ρiζcυ'με τiπoτε, o 'Yτιαεροg μετ€'
6ει 6ιαlω9 oτη N<ioυoα γ1ια γα συ

ναντf1iαη τo Δf1μαρ1o τηq Μληs
Zαφειρdκη Θεoδooioυ ΛoγoΘ€τη.

Zαφeιρaκnξ Θεoδoσιoυ
ΛoγoΘ6τnq

o Zαφ. Θ. ΛcγοΘ€τηg, γ,εννf1Θη-

κε στη Ncioυoα τo 1773. Ινloρφιb'

Θl1κq μq τoυg καλriτερcυξ, γtα την

επο1f1 του δαακιiλoυg. Aιττo τη νε-
αρf1 τoυ ηλικ[α επιδ6Θηκε με τσ
εμπ6ριo. Λργοrτερα oυvεταιρ(οΘη'
κε με τoν Θωμ<i Σιιir,μo - Xατζη'
xειμ<irνα και κληρov6μηoε κιiττoιo
πλοιioιo αιlγγεvf1 του ση Γερμα-
viα. Σr1μαvτικ6τατεg υτηρξαv oι
εμπορικ€g τoυ oυναλλαγ€g μ τα
Aμπελ<iκια καlι τα Zαγoρo'xcirρια.
lvΙετti 'ατι6 παρ6μ6αoη τoυ επ' α'
δελφf1 γαμ6ρo6 τoυ lνlαρiνoγλoυ,
ιδιαιτ€ρου γραμματ€,α τoυ Αλf1 _

παod, ,αyιi}.αΘε την φoρoλoγiα
τωγ Tbιγκ<iνΦν και εμπoρικξ αv
τιπβοcrπ6g τoυ για 1ρ6νια. Σ'
αυη την φαοη διεφ'cbνηοαν ,με

τov Aλf1 και τo μ1αog τoυg f1ταv

αμoιΘαiα Θανt5οoιμo.

'Ηταν ,oα 1αρακτηραg oξoΘυ.

μοζ κqι δεv αν.ε[xετo ιiλλov αvdr-

τερο f (oo του. Oι πρooωπικ€g τoυ
διαφο,ρ69, 6πωq η λ6oη τoυ α'ρ-

ραΘιirνlα τηg κ6ρη9 του με τov
Kων) νo Περδικιiρη γι,απρ6, καL

γ'ι6 τoυ μεγαλoκτημ,ατ[α Avτcilνη
Περδικ<iρη, τov oδf1γηoε ν,α μετα
φ.€ρει τα πρooωπικd τoυ πρoΘλ{-

ματα και €1Θρ,εg, oε πoλιτικf1 τo-
πικf1 αντιπαρ<iΘεoη. Yτrf1,ρ1αν oυ-
oιαατικ6τατεζ o1ικovομικ€g διαQo

ρ69 oυμφερ6νtωv μεταξ6 τoυ ε-

μπ6ρου Zαφεηρ<1κη με τουζ γαιo-
κτi1μονεg Περδικαρα(oυg και Μιi-
μαντη, oι oπoiοι και δεν f1Θελαν

την επαν<ioτααη, 6πω9 και 6λη
αxεδ6ν η τ<iξη τoυg.

Σημαντικ6τατo 1αρακτηριαμ6
για την προoωπικ6τητα τoυ Zαφει

ρtiκη μcig δiδεμ o Eυ'oτ<iΘιoq Στoυ

γιαwιlκηg. Δυ,ατυ1rbg 6μωq δεν

μετ€φερε τoν αυτo6oιo τoυ Δημη-
tρ[c'υ Πλαnαρiδη για να €1oυμ,ε

μια ciποψη 1τιo συγκεiκριμ€γη.

Η oυν&vτnσn και τo τ€λot
τωv δ6o αvδριirv

o 'Yπαtρog oτη N<iouoα φιλo-
ξεvεiται ατα απ[τια τoυ δαακιi'_

λoυ Δημ. Mηαρλαoδτα κqι Λoιi'
oη Παπαφιλiππoυ πολιτικod αντι.

πdλoυ τoυ Zφειρciκη.
Στη oυνιivτηαf1 τoυ με τov Zα-Zοφεlρ6κηc Θεoδoοioυ ΛoYΦ6τηc
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φειρ&κη πoυ €γιvε σηv KoιJλα,

αν6φερε,6τι o Aλf1g Θrα 6oηΘοΦoε

τηv επαν<iοtαση και 6τι f1ταv f1δη

οργrαvω'μ€νog κατ<l τοrν To6ρκων.

o Zαφ,ειρι1κηζ τηγ περioδo ε'
κε[vη Θριoκ6ταv o,ε μεγdολη δι16-
vεια,με τoν Σελξμ τιαoτi και ιtπo'
πτεr}Θηκε τov |Yπατρo ωq κ,ατ<i'

οκoπ6 τ6υ, Α,υfE6 εixε κιiτroι,α 6&'
ση γι,α|τι c 'Yπατρog oυvδ€ovταv

με τov lvΙετoo6iτη Koντrrγιdwη

φiλo τoυ Σελ{μ. T6τε o Zαφειρd,-

κη9 κατ<i μια εκδoffi τoυg παρ€-

δι,:αε oτoυg Toδρκoυq και τουξ

δυ6, ωg συνεργ*τεζ τoυ Aλf1,. 'E'
τoι ΘLρ6Θ'ηκαy και τα απ6'ρρητα €γ

γραφα πoυ μrετ€φερε o 'Yπατρoq

και o iδιog σι]δεlρoδ€σμιoq oδηγ{-

Θηκε γrια τo στρ,ατ{πεδo τωv Ιω'
crw[vων.

o Κατηq 6καμε <Ιλι<iμυ> και o

Zαφειρι1κηg €λαΘε ευxαριoτ,f1ριo

φιρμ<ivι,απ6 την Yψηλf1 ΠΦλη, για
τη δoδλεψη πoυ πρ6oφερε και
πoυ δεv €καμε o6τε To6ρκog oτo

NτoυΘλ€τι.

o Σουλτιlνo.q oτoν oτιoio €φΘα'

σε η αλληλoγραlpiοc' δεγ €μπι-

oτει3Θηκq τη ιΙJετ&φραΦ τηq στoγ

M€γ,α Nτρωyoιlμ<iνo Ιωι1ννη Kαλ'
λυμξη, τov oττoio και θεωρoιjoε

liπoπτo τ6tε, αλλι1 oq Toι1ρκo μυ'
σ!ικΦσ0μΘoυλo' <ιEλληνoγνιboτη>'

o,ι φιλικoi τηg Σαλoνiκηg, €γρα'
,ψαν αμ€αωζ στoν Kολλιμd1η να
(<παραπoιησει τo κατ.e δΦvαμιυr,

τα €γγραφα και κεiνoq πqρd τιq

ιrπoιpιεg τoυ τoν €ζοrναν, Θρf1κε

τρ6πο vα ικΦvoπoιf1oει τo κατε'

πεlγov αiτημα, 6τκo9 και σε πoλ'

λ€g περιτιτιil,oειg. Tηv υπ6oεoη τηq

.επικοιvωνiαg 1ειρioτηκε o Στ' Πo

λι}δωρoζ πoυ 6φυγε ωι6 τη Σαλo'
viκη για τηv Π6λη. 'Eπρεπε vα

μιftθει τα' καΘ€κiαστα ττoυ αφoρo0

σοrv ζτrrημΦα ζωtc και Θαιldτoυ

'τιoν Φιλικcbv K€γt'ρωγ Π6λη9 και
Σαλoνiκηg.

Στην πoρεiα γιlα τα Γιdη'νινα o

oι.δερoδ€oμιoq'Yτtατρog δoλoφo'

vεiται σεα x&σια ατο6 τoυg Mπλα'

1α€,αioυg μετ& οnτι6 ευτoλιi τηg

lΦ.E. yιlq γα μΙ λυγioει α'fτ6 τα
(σκεζ6ματΦ} 6αoεrνιoτηρια, και
μιλξoει για πρ6αarπα και πρ<iγ-

ματα πoυ Θα 1αvoταv ,μαζ[ τoυ.
'Eφταvε τo κακ6 τιοv γραφτ<il,v.

Γνωrατf1 εivαι η <iλλη εκδo1f1

τηq δoλoφoyi,αg τoυ Yπιiτ,ρου ην
oπolα αναφ,6ρει o Στoυγιαvν<1κηg
oτην Ι'oτqρiα τoυ κατ<i την oττoiα

o Zαφειριiκηg δε μεrτεxει οτη δο_

λο,φov[,α τoυ Ylπ<iτρoυ, η oπoiα
δ,ιεvεργε(ται oτo Θoυγ6 μαg. Aνα-

Φ'€ρgι τηι, τoπoΦolα oαν <ιToυ

Φρ<iγκoυ τo μν{μω>. Kατd τov K.
X"MαλoΘoη δriμαρXo ηg Ν<ioιl'

oαg τ€τoια τoπoΘεoiα δεν ιxπfρξε
πoτξ. Γνωoτ69 ε(vαι o αφoρισμ6q
τoυ Zαφειρτiκη αττ6 τo Παrριαρ'
1εio γιατi κρiΘη.κε ιrπε{&.lvog γι.α
τη δολoφoνlα τoυ 'Yπατρουr, πoυ

oαv επ€:κτοιoη εi1ε, μετ* τηv αν<i'

γνω,ση ταrν εγγμiφG}ν, τil oιiλλη-

ψη και απαγ1ovιoμ6 τoυ Πατρι'
ιilρ1η Γρηγoρ[oυ' τoυ' E'.

To τρ,αγoιiδι τoυ Φρ<iγκoυ ακ6'

μα τραγoυtδι6ται και 11oρε6εται
oαv πατιν<i{δ'α ,αττl N<ioυαα:

Aπ' τη Σι6ηρiα v€oυg f1βεν
κι μαζ φ€ρνει τoυ ;1αμπ€ρι
κι ζητ*ει τoυ Σivταγμα να γ€vει
απo6 μ€α' Φπ' τoυ Nτoυ6λ€τι...

Mετd η δoλoφoviα τoυ 'Yπα-

τρoυ o Zαφειριiκηs κλεioηκε oτo

oπ[τι τoυ και 6τtεοε τoυ θανdτoυ'

Για πoλrj καιρ6 €κλαιγε απαρη'
γ'6ρητα για τov ciδικo 1αβ τoυ
ιDiιλικoΦ.

Aργ6τερα ,μυξται ατto τov Φι-

λικ6 XριoτOβoυλo Mπαλdνo και α-
vαλαμΘι5αει τηι, αρχηγ,εiα τηg g'
παv<ioταoηg τoυ 1822 Θυoιζoιr-
ταζ τηγ πφιoυο[,α τou, και την ['

δι<ι τoυ τη ζΦη oτo Σoφoλι6 τoυ,

Bciλτoυ τηg Bιξpοιαq τo Δεκιtμ'
6ρ,ιo τoυ 1822. Η γυναiκα τoυ π€'
Θαiνει μαρτυρικιi, οε oακ[ με φι'
δια, oτιg φυλακ€g ηg Σαλoνi,κηg.
Η κ6ρη του vι6παντρη μετ& τo
θ<iτατo του αι.ζ0γoυ τηg, εξισλα'
μζεται και oδηγεiται oε 1αρ'€μι
Tο6ρκoυ Mπ€η τηq Σαλoνiκηg. o'

γ]ι6ζ τoυ' oκoτcbyεται. Στo τ€λog

τα π<iντα συoιι1ζoνται για την

πατρi:δα γtα τη Nιιloυoτα.

Tο ερclτη'μα 6μω9 παρcrμ€vει
πoιξ και γιατi oκ6τωoε τov

Φρ<iγκo;
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tΗ Bεργiνα, τα Παλατiτoια
oι MΙπaρμ,rιεξ και πθλι...
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Λυπo6μαι, δι6τι δεv f1ταv δυvατ6 vα απoκβψω
την ιoτoρικξ αληΘεια και δεν μπoρoΦoα να μf1 ouμ

Θoυλευ,Θtb τη a1ετικf1 6ιΘλιoγραφiα και τo Aρ1εio

μoυ, τ(Ι}ν Δημooιευμdτωγ σε εφημερiδαg και περιo'
δικ<i' Θα πρoτιμoι}oα, ειλικριvιi, vα ιiπρεπε vα συγ

xαβ και τ<bρα τoν κ. MΑ., Φπιοg €καμα επαγει'
λημμεvα για εκεlη ηv πρtοτo6oυλiα τou με επι'
oτoλ€g μoυ σε τoπικ€q εφημερilεg. Λlιrπo$μαι, τ€'

λog, εττειδf πρ€τrει να τελειciroω τo κ\ειιι'εv6 μoυ,
&.rμζoνταg τo γνωστ6 <Φλoq μεv o Πλ&τωυ ('και

εδιb o Mι1ιiληs Aκρι66πoυλoq) <αλλ& φιλτ€ρω f1,

σω,στ6τερα, φιλτ&τη η αλf1Θεια...>.
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Anδ To Aρxεio τoυ πρΦτoU Δnμαρxoυ
N6oυσαc x" KωvoTαvτivoυ MαλoUon

Aγ α';τ,τc!. Lνι"1'ιωιιι3 zι'. αναγνω-
5-.''.Ξ: -"ι') ιi''iι'c^1'""'1 πειρ"'aδ'"xaι5

NΙ_\ΟΙ:T1.
'\;L ιt,t,'.^'9*' o,ι αδ'ελφ6; Eλιoo'&_

ξzτ ιl,. ilΙαe,,tα' Aλaξ. Mαλo6οηl. 'α-

-*.J',7Ξ!5αψe να. παρ'ο'ιο,''&.ooυ,με,μd-

?.; τ,a'υ 'xργεiου τ'οu π]pιi:του Δημ'&ρ

1oυ ττ]'€ Nd,oυoα; x'l'ι ταπrτοδ 1ια;
Χ"Ι{ωt,) τdyου Maλο6σ"ι'i 'lxa' 'πε|'?Lo-

διx,6 NΙAoΤΣT,\, xα'θιi:; xα',' να.

διb ccυηr ε's τa'':y'ei|:;υ. γ"q''' ν το γ'oiυ'uξν τ α

ΥLσ" -'τi/ Υ?"φ^Li τη: N,οιilτεrpηζ ι6τo-

p[α'; ττi-c τ1ι2ωi(,τ"^i1; ιra< πdλη{.
Aφoρ;μ{ 4γι,','ε η x. Λ'a'.;v;τj Σαμα.-

ρ'α τ; οπo[α παλ).t6g φορdg μα6 εiπε
{τι δsγ 61oυηlε x'αν'ξνα δ,ιxαiωμα να

xρα'τθ"',ι.ι πeλ6τι1l,'α 6γγρ,αφ'α' ΥLα' τoν

εαυτ4 'μαq, {γγραψα πoυ ιφ'o'ρol1ν

την ιcτoρ[α τη; π,δλη; ψα'o xαc 'ct-

γoυipα ε'νδιαφdρουv dλ.oυg τoυg oυ-

,,ιπολlτε; ,μ'α.ζ.

Eπi,τηE η δη,μoolaυ,cη ,:τη Φων{

τη6 Nd.o,υοα5 δτt δc'ατετ'ρ'ιμdνoι Nα
,oυcoαtoι. xαι d,λλoι πoν ωγαπο'3ν

τ'ραnl1ια'τcx'&. y'q'ι πaνo'5ν την πi6,λη

ιραq. απoφαιcLσαν να' xαΘ'ir)oυν δ)'οι

ιιαζt x'ι'υ να γρ&,J7oυν τη''1 ιoxqρι{σ'

τη; Nιd,,o'υoα€'

Σ{μεrρει δivoυρε για δημoοiευoη

ιο 1,ο ΤΙραxτιx16 τηι Γενιxd6Συνd-
.λευoη6 6λωy τωy Πrρod]διρ'ων'.

Πρo,3,δρ,ω,',, τωγ αyοιγγωρ'ιoμ6νων

oωψτεiω'v τη6 Nοιουοαζ. ΥL1" x,τl't

ε'ξαγqρα τον xτi11ιατο; Θ. Kαv€λ)'τ1'

ο π'αππoniE η-ιαE Χ"Kων) τiνa;

Mz'λοιicη6' την ,eπaγ'i1 ,ex'ι[νη i1τι.ν

τ'ι6zδροq .69 }aΙxoιl α'lyδΙjcμoυ Νi
a')\1σ'q y,ι'L επiτημoE πρδεδ,po-c 6λων

Ξωγ 7.yαγrωρ,ισμ6t)ιωγ oωματ:εiω'/'

Χ' ',Ιζ,ωvoταvτivoξ
Mαλoιiron'q

(οιπ6 oη1μaiω,μ,oι τolυ 'Aγγελoυ Bαλ_

τ,ιδil'?ον xαι aτ'οιγεt'ω απ,δ τιg E-
λ'''ιοαι6ετ v"ωc Mαρ'[α Mαλo0cη) .

Σ,διbλο;. Δελμ,o6(og, Γλη,rlι1ι: ΙΙ ρa

.ι\j?',.ι.aη1Αc- cη1-ι,αντιrοrbτατεg τoυ

:L)'τslι'ιο'!l 7ιJ:':z:'l 'sτυq α'ργ€g του

α"''i)να 'ιl'αΞ, πο':l ξipηoα.ν να γνωρr
:'υ\) τoν X"Kων),vo Mαλoιicη, 6-

πω; uπoγρ,&,φει o ιlδιoE 'i7 Kων) νo

Χ'Mαλa'jcη ^ξ Χ"Ι{τ'6ηr,να, δπιt:lq

την απox'αλ'o\5ι5;!"Υ oL Nαoυoαi'oι.

o Χ"Kων)τiγ,ο; λΙxλo6σηζ γεy-
ν{θηxε οτην N&,oυ.oα τo 1878 'δτ,''ι

;:y''' ι'ιaρφ6θηxe. ι
Φ6οη ωl'ηαυxη γ!.Ι,L παv6ξυπνη 6-

π,ω6 φαJνετ'e L ct"π|δ τα δcθ'φορ'α {γ-

Υρ'ιΨ1" 1τo1) oωζoντω'' 5τO c',pγεiο

τ,o! ' r'ιτ'l'|.ν.ε'ι 5io'/ r.c):-ι''zΔ cτ[6ο

:o 19Ο3. ;>'9Φ'νιι1 TΙc}''-ι'.ιi, Κi'

'τιΞτι 
ι)"Ξ την :;ω'r'iμiι '_{γιo; Δη

',νi,:ρ'.c3 i, τc rο'3τo).c (mκoλa) δ-

;ωi :, λ!^1L'iz ο'. |{ιaυcαtoι με rιi-
g'.ο 

=z.'τξ -:rii 7:i'}i'τ,!-5η τ(Dy σJ'μ-

9e,γlιΥaιυν τω,r λι'iιιilν τ&,lξειυν, x&τι

Σf1μερov 24 oκτωΘριoυ 1921 η'
μ6ραv Κυριακf1v και cbραν 10ην

π.,μ. πρτ,lτo6oυλ[α τoυ Προ€δρoυ

τoυ Λαiκo0 Συνδ€oμoυ Nαo0oηg
κ. Χ"Kωv)τivoυ Ιvl"αλο6oη, κλη'

nτ\?ω;δ^{\)υ')..L τLα 1Lζ ετιιιρατo6cι3
τδιε sυ'ia^i|xεζ y"'α|' -ντ[) Υ'aLΥι:)Υ!^r'.i1

δομr{ τη; πδλη;.
'Eρy.;ται 159 ο,'3r'γxιρo'laη μ,e τc

zn;ι')υ.ινυx6 y,q.τ'Ξ'77^Γ!\|!ιν'a με θ,&ρ,ρo;

'.' rιι ττets'',ιι. IΙωλe6ει y"x'. xαθ'υερ,b-

'/Ξ'. ττι') 1oιυρη 'Ξ.ι!cλσ/α cε 1iιl& Nαl-
.'')j,ι fiC') a''' 6ιc:ι,t^ηlyιανiεg τη6 εxμε-
i.'iJ;7'!r'ι;1q''' τaν εpιγατη "ατ'δ την

Eλιο66ετ και Mαρια
Mαλoιio'rι

ν"iγ',':ι" al; Τrιν '/\i)γ'τs.>> γ'ι'' ο'' ε?Υ0"-

:Ξ; iyj; γy'1; δcu,λε'5oυν ογ"'.ι),'!o'.q' Υι1"

',l.'.ι-- )'tCι' τ'o γρ'δνa' !\tνει τα' παγ-
^l.i '':ι. 1ων ,Ξy'y',i'τj5ιιδy oε επιτρ,6-

;:υ;. :νιi.l qι€ηρc τδτe τα xατε'Laω'l
'ι'.J.|' i'J. διι'y'ιι,οt''ζoντ'αν οι πp'οδγ'ο'r

!:-.

Θεl;-ιε)'lιi.,',3'1 ηr,Ξ τη 6otγΘε,α τυlν

Ιi).i'iiνιυν τη; Bοττι(lνη6 τo o1oλεia
τ:υ '\γicυ Mηv&.

Ι3οτyθι&'ε''". δλα τω αω'μ,ατεiω πoυ

dy.cυv ,ειλeγηlι6να πrρoaδρ[α γ'αl 6)'cL'

ir) ..ι') rλ'l'τ1'ps5σουν eπiτηlψo πρδεδρo.

Klj"νsι υξ,cαγι'νγε(o xαι φdρν'ει ν,ερ,6

ατ,δ τη; Χιδρα6 τc Nερ,6 θεωριilv-

:ι': τz;οτιη εξετiοεωg xη'E lπ:ο''6aη

-.i'. ιo'l x*ιτ&}'λ'τ}'ο το νes τoυ Α-
"1:c'l Νιιο)'ιo') γ!α|' ξ'Ξy;ιy'hει. ιLε aa
gιlτι:lιijrc -,cν ψαiλ6 xαλιbντα." b-

,).cυ3 τoυ-c ωλλ6γoυ6 τηi N&ουcαi
ττsl δ''αδυx.α',ιiα. για την αγoιρ&. τoυ

δi''ιaυq Kανdλλη απδ δπoυ lnαL !παΓ

],r'c,)σιΦζc'.}με οt1ψepα'',αυτoι1.o'.α τη'')

π ρ 
(υ''η oυ':,εδριiαcη.

Θ€ντεq υπ' αυτotj αυν{λθoμεν ειg
Γενικf1ν αυν€λειroιv εv τcb oικξμα-
τt τoυ Λαiκο,Φ Συvδ€αμoυ τα κ<i_

τωθι Πρoεδρεiα τωv αyωyνωρι'
αμ€vο:v Σιlματεiωv Nαo6oηg,, {'

ΠΡAκTΙΚoN toιr
Γεvικiq Συvελειioeιrξ τωv ΠρoεδρεΙωv
α\,αγνιr)ρ ισμθvωv Σωματεiιυv Nαoιionq,

rEρoζ εξαγoρdv τoυ κτ}iματoζ Θ. Καv€λλn
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τσι: τcυ 18'8'5 Θα αναγ'καogrQμεν Φ' νog' 'r\ρα αυτ& 6λα 'Eα στo'ιχεiα

l)Θωμ<iqK.Toαρνo61α9,πρ6.,μερονημεigαντιτωι/(s.ooo)xι.νομζωμαζεπαρκσυγδιαγαoυν.
εδρog Kηπουρtbν Ναoιiατlζ, 2) Γε- λιciδωv λιριilν 1ρυοcbν τoυρκικιbν vενοη]Θ(bμεv 'of1μερoν τlrβεiζ τα

Φργιοg K. Kαρα,μπατζ6g, πρ6ε' τ6τε 6π<ο9 Θα τo ηγ'6ρζov' oξμε' Πρoεδρεiα και vα oκφ€'tbμεv f

δρc,q Μαραγ.κ<itν και Kτιoτ<bν Nα' ρον ημεig 'ειiν Θα απoφαoιoΘεi vα μελετf1ooυμ'εv τoν τρ6πoν f1 τα

oΦoηg, 3) ΓεΦργιog K. M€oκoζ, τo o;γορ<ioωμεv Θα πληβσG'μεν μ€oα πρo'g εξαγoρ<iιν υπ6 τoυ λα'

πρ6εδρo9Kρεoπωλ<bν,4),Aδa.(4.00,0..ι0100,)τ€σσαPαεκατoμμ6.oδNαoιJαηgτoυανcrτ€ροrκτ{,μα.
μcq Mπιλιo6ρηq, πρ6εδ'ρo9 Yπo' ρια δραx'μ<1g' τοξ' δι6τι ειiν και αυτflv τηι' φo-

δηματoπoιebν, 5) Zαφειριoζ Πι' Λoιπ6ν K6ριoι' Eivαι μην και ρ<1 μαq φι]γει η εuκαιρ(α τ6τε

τ&κηg, πρ,6εδρo9 Αρτoπoιιirν, 6) τiλ€ov 6πoυ πλε1oτoι 6oοι oυμπo_ πλ€ον δεν Θα θ1oμεν καγ€να λ6'

Aριoτεiδηg Ψαριiq, πρ6εδρo9 Ι- λiται, τακτικ& μoι ενo1λo6αι διo' γoν να λ€'με 6'τι λ6με για τoυq

1Θiυoπωλ<ilv, 7) Δημiτ' Γρ. Mελ- τι δεν καλιil Γενικf1ν τωv' πoλιτΦν προγεv€ατερodq 'μαq'

ζιανiζ, πρ,6εδρo9 Bαρελοπoιιirν, ouv€λευoιν, ivα oυ'oκευΘ<bμεν. δια Τ' αvιοτ6ριο ακo6oαvτεg μ'ετ&

,και 8) ο Eμμαιloυηλ Σωτηρ6πoυn την αγοtρ6ν τoυ ανt':τ€ρ' }':i. χαρd(ξ και πρoooxf1g oι ανωτΞρω

λog, πρ6εδρo9 Γεωργcilν Nαo6οηg' τoξ'.ξΥ6 6μtog' oαs 
^"'-}lj]] πρoεδροι δf1λωοαv εν 'μια φωvf

- πρ,c.€Θαινoν ειg τoιoliτoν δι<i6ημα 6τι τ,o rι.ηrtrα Θ,α τo αγoρciαroμε,v

..}"i}-J''}iJJJ;"", Η::fi: ::::, 
-", μ6νoν δια να εκτεΘtb' -", l"".r.;ig o Θcoμιig K. Toαρ'

Χ"Kων)τiνog,'"*",'";;,*:Η :;:,λ:';f:T#^;' ;:::: i1 x:'.,'r.#..*-}1'::, ;::
'στουξ αυvαδ€'λφoυq τα εζηq: 

εi1oν 'εγιil τoυλιiι1ιoτoν' πρΦy'μα' λιν. ΛαΘ<bν τoν λ6γoν δε o ΓεΦρ-

K6ριoι Συ,ν/φ,oι, η ση,μεrρ,ινfl συν τικ<1 oτoι1εiα ειg 1εi'ραg, μoυ' E' 
γιog K. M€oκog ε[πε 6τι το κτξμα

κ€ντρωoη η,μιbν εiνε 6ντω9 εξερε' πειδf1 6μιο9 πρo1Θ€q περιf1λΘolv ειg 
Θα αγoραoΘεi δι6τι oι Nαoυoαloι

τικξ τo να oυvεδριιiooμεν 6λα τα 1εiραq μου oo6αρ<i στοιχεια η'τoι δεv Θα φαvo{με κατcbτερoι ειq

,,ρouεριo μαζ0 αλλci και o σκo' κατιiθεoη τoυ Παqxdλ'' 
''::u_'^ την αντiλιι|.rιν τΦv Αρ1oυδo1ωρι'

ff:JiJ,":".':'jΙ:Υ,Η:: :ffJ*".;:: *Ιj]E' }"* ::::l#'oι 
εvcir f1'oαv ταiμπtt'l'

' Χot, αλλα lμε την εξαγoρ.jι τoι' χCο

ξαιρετικ69 δι6τι loωg αξμερoν πρo1Θ€g τιr1αiωg ''"*"Ψ_:'_l:: ρ,o6 .r, αf1μερov εντ6ζ δθκα ε_

i o"ruοριo μαg α6τη 6dλλει ταg μ€ τοι, Δικηry6ρo'v "'" -::::: τιilv €γlιναv Aρ1ovτo1cο'ρitαι' Eκ

,αo.ra και επ[ των oιjcoειirv μαζ ,κttlματoζ κ. Χ. Διlλλα 6oτιs εP<ο- 
τo6τωv απεφαoloθη να πρoΘcirοιv

cιυτcbv των σημεριvcbν εκπλη'ρωΘεi τηΘεξ μoυ εiπε 6τι 6νtωg πΦλε: τα Πρoεδρεiα και ε.ι, ov6ματι,

τo 6νειρ,oν τoυ λαoΦ Nαo$oηg τ'o ται και 'με cilρ'ιoε ""' nη' 
:1|1 των Kαταoτατικ(bv τΦν νc( πρo_

oπο,iοy 6vειρov απ6 τo t8'8'5 και q |/zTΕooαρα και f1μιoυ εκατoμ' 
oκαλ6αωoιν Γεvικf1v των πoλιτtbv

'εvτε0Θεν εΘαοιiνιζε τoυg Nαoυoα[ ,μι1ρια Δρα1μ€q 'αλλ& γ 
* 

::' Συν€λευoιv ιlα κατ,αoτ1σωσιι, τηv

{,υξ η Θαoανiζει δηλαδ.f1, δι6.τι οι 6αρ6τερoν εξ 6λcoν *'..o::-":: απ6φαoiν των τo$την γνωoτf1ν και

,,c("ερ'a ημιirν λ6γαl των κoμμα xεiov εivαι η χΘεσιvη Ψ :":: πρo6ιboιv f1 'ειg τηv εξωyoρκiν τoυ

.,*,i,n nr, παΘιbν ιiφηoαν τo κτf1' ψη] ειζ' τα lδια γρcιφεiα γ 
*'^' 

*"ηuo"o* υφ' οιων των πoλιτιirv

,uo "r, 
f1τoι τo (Περιαι6ρι, Koυ' ματοζ 6πoυ εtrδov ""' ξ::.T":|, (o*rrραv αγolρ<iν) f1 ε<iν δεν

τooοφι'ανη, ΔραζdλoΘoν, 'Ooλι_ iδιog μετ<l τioυ πρσσωπ:i:.,::: Θελf1oουν 6λoι oι πoλiται ν,cr λ&'

αvη κλπ.), η/α το ωyορdoει απ6 γραφεioυ την τoιχoκoλλη.μενηv Θωoι μ6ρo4 τ6τε τα Πρoεδρεiα

rι**'J,"',' i::;.i:Η,:*χ': "ffJJ:Ψffi: ;::J:: ;: ::'i:il.'1:,;]- ;i:'*:
xλ,αεω, λιρcbν 1ρυo<ilν Toυρκι' δoπoιεi 6λov τo *ρ""'"'*o", _.":: ταφιομo$ επικαλoδμενoι τηι, ε-

xriw. Kτfiμα ειg τo oπoloν 'Eα μη' κτξματog 6τι εvτ6ζ u'-.l:::Jl 
*oruorf1 υπ6 πoυ Kριiτoυg τoν πε

Ι:,,"r,.j;;"ffi":r.ffi:a:}:: :;H\T::i*"Ξ:y "JJ}: iι' λoιιo"ριcbαεοrg t{. (2ol5a)'

γ'α τα Ιερ& ooτti τωv Πατ€ρω' oριo, lρzz ε,o"' επωλf1oτ1 ιiloτε Ι(αΘ t': διελriθη η oυrvεδρ[α'

μαg. Kατιi τo 1922 αλλιt και δια να μη παρατιονεΘεi καvεiζ δι6τι Ev Ναoιioη τ7 24'10''192l'

τo ,αμ<5ιρτημα τΦν πατ€ρι'rv 'μαg "ερλ ηc διoρiαc θα εvαι παυμ6 Θι Πβεδρoι
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TAΠΠΙN0Ι ΦγΛAKEΣ THΣ KΛHP0NOMΙAΣ

Στη .βqxgδoνικ{i Zω'τ]" τεOxog 323 δια6doαμε ι1να εvδι'αφdρoυ

dρθρc του Ν'[κo,υ Παoxαλiδη με τ(τλ,o .ιTαπειvo[ φ6λακε9 τηg κλη_

ρoνoμιdgr, τo oπoio αvαφdρεται ο' iνα o'υμπ'ατριιi:τη μαζ πoυ δια_

κρ[θηrκε oτ'oν αθ\τιLσμ6 σTιζ αρΧdζ τ,o,υ αιιbνα μαg. Πρ6κειτ'αι για
τ'oν Γειiργιo Λι6μπα πατfρα τo1υ γvω'στio6 μα9 Kων)νο'υ Λιd'μπα
Toυ <'ταπεινο0 ακρiτα των M'α'κεδ,oνι,κιilν τdφωv οτα Λε'υκdδια Nα-

o6o,ξ9, 6πωg τoν 1αραlκτηρ(ζει o σ'υγγραφdαg.
Δημo'oιειio,υ1με απ6σπαoμα απ6 τo ,οxετι,κ6 dρθρo.

L.,|,''ι'

#u,
:,i.i,i:.

ι;u,'',!,|!,in 
,

' ,|':'!'ι''

t'.,/tii*1

,.i#"
tffi,

...Πατ€ραq τoυ ε[ναι ο Γειbργι-
oζ Γρηγ. Λι<iμπαq πoυ κατ€oπη

δι<ioη1ιog 6ταν το Ι9018 oτη Θεo'
oαλοviκη, oτo πεδ[o τoυ 'Aρεωg,

κατf1yαγε περιφανf1 ν(κη ατo αρ-

1α[o π€νταΘλo.
Σε[oΘηlκε τ6τε η Θεoααλoν[κη.

H xαρ6 και η ικαvoπoiηoη των

Eλλf1νωlν f1ταν τ6o,o μεγ<iλη και η
τεριφdνεια ακ6μα πιo τρανf1, ιb'

ατε Θ€ληoαν να τoν περι6<iλoυν

με μεγαλι}τερη τιμξ.
Τcν αι'€3αααγ σε μια ιπτηλατη

<iμαξα, που επεi1ε θ€αη αρxαi'
cυ ciρματoq και τον περι€φερατ
oτoυg δβμoυζ καt τιξ πλατεiεg
τηs Θεoααλoνiκηg. 'oλoι oι 'Eλ-
ληνεg oτo π€ραoμιi τoυ oταματo6
oαν, dνoιγαν δρ6μo, 1ειρo'κρoτοf-
σαv και φ6ναζαν; <<ZΙ1τι'l η Eλ-
λdq>. oι αγcbνεg, μεταξιi 6λων

τωv πoλιτιbv και φυλ<bν ntηg πoλυ-

εθνικf g oΘω,μανικξq Αυτoκρατo'
τcρi.αg, €γιvαν αμ€oωg μ'ετ<l τo

<Xcυρι€τ> (Σ6νταγμα) με πρωτo-

Θc'υλiα τωv }Ιεoτοsρκων, πoυ f1Θε-

λαν vα αυνενιbooυν και να υπo-

δoυλcitαου'v ]με €να αiγ1ρoνo τρ6'
πο τoυq,.

To οικoνoμικ6 Θιiρ,og αυτιbν των

α'γcirνων αν6λα6αν καΘ' ολoκλη_

ρiαν oxεδ6ν oι 'Eλληνεg πλo6oιoι
του καιρo0 εκεiνoυ και κυρ[ωg o

μεγαλοτραπεζiτηg Xατζηλαζdρoυ
και η α6ζυγξ τoυ'Σ6φη πoυ κα_

τιiγονταv απ6 τo Γραμματικ6 E-

δ6σσηζ. Τo ζει1γog Xατζηλαζtiρoυ
διi:ρηoε 'στοv Λιαμπα 2.500 χρυ-
o€g }.iρεq για τη v[,κη τoυ.

O Γ. Λι<iμπαζ, πoυ καπιiγoνταν
απ6 παλαιri οικογ€νεια τηg Kα*

τρdvιτoαg (ΠΦργoq) Eoρδα[αg
Θεωρε(ται - και flταν πια - Nαoυ'
ααiog. 'Ηταν απ6φoιτoζ oικoνo'μι-

κci:v επιατημcilν τηg Σxολf1q Ko'
πτιbν 6νδεκα γλωαocilν. Πρcoτα'

θλητf1q τoυ Ιoτoρικo6 Συλλ6γoυ
Ηρακ}.ξg. Στov F1ακεδovικ6 Αγιil'
να oυνεργατηζ τoυ καπετciν 'Α-

]"ρα.
Ιδρυτικ6 και πρωτοαγc,:νιoτικ6

μ€λcg τηg φoιτητικηg oργιiνωoηg
<Σ&ριoα> κατ6 τoν Mακεδoνικ6
αγcbνα μαζi με τoυg Nαoυoαloυg
oυ.μφοιτητιiq Γ. Mπlλη, Γ. Tουρ-

μιπ<iλη, Θ. Λαναριi, Χρ. Πετρ[δη,
Στ. Xατζηνcil'τα Γκo'6τα κ.d. (6λoι
6ιoμf11ανοι).

Eτuμη,Θη απ6 τoν Eλ. Bενιζ€λo.

O κιiριog κατα'oτoλειjq τηq επα-

ναoτατικξg κlνηoηs τoυ To0ρκoυ

Kαρ* Αλfi oτα μετ6πιαΘεν των

Eλλfνων τo Ι916 και πρ6oφερε

πeiρα πcλλ,€g ,εΘνικ€g πρoαQoρ€g

στα σκοτεινG 1ρ6νια τηg oκλα6ι-
ι1g. lvtεγ&λωoε, €ζηoε και απεΘiω'

σε στη Ν<ioυoα το 1968 oε ηλικiα
80 ετcbv.

Eπιμ]€λεια:
Eλ€νη Mξταιαλα - Zεγκ[νη

Γεδργloc Γρ. Λrδμnαc: Mοκεδovoμi-

;1oc, vrκητηc τoυ πεvτ&Θλoυ τo 1908

oτo Πεδio 'Aρεωc τηc Θεooαλoνiκηc

nρωτοθλητi1c τoυ Ioτoρlκoιi Συλλδγou
.Hρoκλic"
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Στιg 8 τoυ Mdφη γιoρτdζεται τrαγκ6ο,μια η Ημdρα τηq Γwαi'
καζ.

ιl "Ν|ΑbYΣTΑ> τι,μιilνταζ την γυν,α(κα δηrμοoιε6ει τo διl1γημα
τη9 Θ&λειαg Σαμαρd nΝιdoυoτα, απ6 τo 6ι6λ[o ηg ,,Στoυ Bφμiου
τηv Αvτdραr, τιμrivταg στo πρ6,σωτ16 τηg 6λεq τιg Ναoι.ιoα[εq yυ-

vα(,κεg.

Θε6ρ'ατo τo πανιJψηλo B6ρμιo

φαντ<iζει oλoπρdoινo, 6αΘΟoκιo,
oι απ6κρημvεq κoρφ€g τoυ σχημα-
τiζoυv €να ηlμικ6κλιo' πoυ oλo€vα
κατεΘα[vει για ν,α αγ'καλιι1oη,
λεg να πρooταπ€ψη τηv περfφανη,
,αγovιiτιoτη ,πολιτεiα, τη Nι&oυn

στα, πoυ ατα ριζd τoυ 6oυνo6,

1τι,oμ6νη π<iνω αε 6ρ&1o,, μoιιiζει
σαν αετoφωλιd. E(vαι καινοιjρ-

για η πoλιτε[α τα παιδι<i τηζ πρo
οπαΘo,6ν να ξαναζωνταv€ψoυv την

παλιιi ,αγαπημ€vη πατρ[δ.α πoυ

πατξΘηκε, κoυρoε6τηκε, κιiηκε.

Πoλ6μηoαv παλικαρlαια oι Nι-
τroυoτι.ανoi, μιi ηταv τ6οo λiγoι
και μιiρμηρo oι oΘωlμανoi και o

Α6lo.ι3λ Aμπo0τηg o,κληρ69, ξρι
οq κατακτητf1g. Φωτι<i, οiδερo,
κρεμτicλα. o, Toιiμηg Kαρατ<iαog

με τα παλικι1ρια τoυ Θαoτd ακ6-

μη <i,μwα για να δciloη καιρ6 ατα

γυvαικ6παιδα γα ανεΘo$ν πρoq τo

ιiψοr:μα τηg πoλιτε[αq, να πιiρoυν
δρ6μo πρoζ τo Θo,υv6. Μd oι Toι1ρ

τoι <iγριoι τo, καιΦιι τo,υg τρ€'

χoυν, σε λiγo. ν&, Θα πρoλ66oυν
'τιg γυναi,κεg και 6πειτα η oκλα-
'6ι<i, η ,ατiμοroη, τo ακλα6oπ<lζα-

ρo. Xiλιεg φoρ€g o' Θdνατoq. K<i'

τω απ' τα π6δια τoυξ με 6oυητ6

π€φτo,υν τα αφρι,σ1μ€να νερ<i τηg

Αρ<1πιτααg,στoυζ Zτoυμπιlνoυg,
να oι φG)ν€ζ τcrν Toυρκαλιiδων 6''

λo και πληoι<iζoυν και τ6τε... Η

πμilτη κoπ6λα ηg Nι&oυoπαg α'
voiγει τo,ν τρωyικ6 χoΦ, π€φτει
,στη lμαvιασμ€νη δiνη τoυ κατqρ-

ρ<i1τη, ακoλoυΘεi dλλη, και ιiλ-

28

λη, μ<ivεg με μ'ωρ* ατην ωyκαλι<i
και η τελευτοr[α τηg αυντρoφι<ig;

πc]'υ π€φτξι Θεληιματικ<i, περfφα'
vα στoν υγρ,6 τιiφo.

Oι To6ρκoι oτ€κoνται 1αμ€νoι,
6dt - 6di, τ€τo.ιo, πρι1γ,μα δεν ξα'
νιiiγινε και γ'υρ(ζoυv πρoζ τ'τ|ν πoε

λιτεiα εκεi κdτι ακ6μα Θα 6ρo6ν

ν'' αρπιicξoυν. 'Αλλoι κυνηγημ€-
νο,ι, πιo τυ1ερo[, κατιiφεραν να

φτdαoυν oτov Αγιo Nικ6'λα να
κρ,υ,φτo0ν, ν' ανεΘo6v oτιg απηλι-
€g τoυ B€ρμιoυ' τo ωyαπη,μ€νo

6o,υv6 πρooτ<rτευτικcl Θα τoυg τυ"

λiξη, Θα τoυg οciroη.
'Eπειτα απ6 τo 1αλαoμ6 τηq

ττoλιτεlαg o Tαciμηg με τcr πολι'
κξρια τoυ φειiγει ατην πολι<1 Eλ-

λιiιδα να oυνε1ioη τoυg aγιilvεq

τo,υ ενιiντια oτoυg Toι1ρκoυq. O

Zαφειρ<iκηg ηρωiκ& €1ει π6oει

και oρφαvεμ€νoι αrτ6 τιξ κεφαλ€ζ

τoυ τ6πoυ, oι φυγι1δεg, 6tooι α|πo'

μεiναv γυρiζoυν oην πολιτε[α. o
τoιiρ'κικoq οτρατ69 6φυγε. αφηγαι'

ταζ TtισG) τoυ, μοn1'ρα αττoκα'[δια,

ερ,f1μωoη και κατασEρo'Qf ' Mιt oι
Θoυviσιoι Nιαoυστιανo[ εiναι Θε'

ληrματικο[, ακληρο[, δoυλευταρ<1-

δεq' και €πειτα η αvι5ryκη, o uπ€ρ-

τατog v6μog τηc ζωic, oπβxrει
ξαv<i τoι.lg αvΘβπoιη με v€α oρ'

μη ν€( αrιλ<booυν καιι'oιiργιεg ρl-

ζεg πιo 6ο10ι€9 απ' εκε[ 
'ιoι, 

τo{ξ

ξερρiζωoαv.

To καλ6 B€ρμιo, η ατιαντofi
και τo καταφΦγι6 τoυζ, τοιξ €δι'r_

σε πην π€τρα, τα δθvτρα τσιt, να

1τ[ooυν τα ατ[τιcι τoυζ, vα ζεoτα'

Θο6ν, και ακ6lμα τα πλo0,σια ν€-

ρ<i 'τεoυ απ6 τα ριζ<i τoιr ανα6λιi-
ζουv και κατlEΘαιvoυv oι μ<iγεζ
πλο,6αιε9,, δρoα<iτεg, κυλo6v τoυg

μιiλουg, .τα μπατdνια τloυg, πoτ(-

ζoυν τα 1οrρ<iφια, τo,υq μπαxτo€-
δεg με to πλoι1oιo μα0ρo, αφρ<iτo

χd},μα. 'Evαg κ6κλo9 καιvoΦργιαg

ζΦc αρ1iζει, μ<1 μ6oα 6αΘι<i

ατιg ψυx6g παραμ€νει o π6νo9, η
π[κρα, τo' ερ<irτημα. Γιατi τ6oo
α(μα, 'τ6,oo.ι vεηρoi, τ6oη oρ<p<iνια

και πdντα π<ivω oτo κεφdλι τoυq
o To6ρκog να διαφεvτ'ε0η τη ζωf1
τo,υq;

Ινl<ig π<iτηoαν, μ69 1ιiλαoαv
μdζ τηραv τιg γυναiκεζ ιιαζ
Kριν[τoα μoυ, ψυ,xf1, καρδ[τoα

μoυ.

Πfιραv γlwαiκεq rβε παιδι<i
και πεθερ€g με vΦφεg

μti τoν oυραν6, κoρrμl πoυ,

τυραννtb.

Πfρ,αν και μιciν crρ16ντιoοα
και μι<iv αρ1oντoπoιiλα

μιi η Θ<5λαooα, κoρμi π'
αγκ<iλιαoα'

Aπ' τo, φλoυρlι δεν φ'αiνoνταv
κι απ' τo μαργαριτξρι.

Mε π6νo oι γρι€q Θυμoιiνται πα
λι€q αξ€1αoτεg oυντρ6φιοαε9, μ<i

&:μoιiνται ακ6μα και 6λα ταl f1Θη

και €θιμα, πoυ μ6oα τoυq πιlλλε'
ται αυτ{ η ζωfι τηg 1αμ6νηq πo'

λιτε[αg. E(vαι μια rcληρoνo'μι<1

πoι.l oφι1τd και πoλ0τιμα πρ€πει

vα διαφυλ&ξoυν, για νcr παραδcir'

σoυν στηγ καιvoι3,ργια γεvιιi, πou

€ται ,μ6vo θα δΦf1 με, τιq παλι€q

τηζ ριζεq.Mια δι1ναμη μ€oα otηv

ψυxτi φυλΦ/lμ€η, πoυ δεν μτι6ρε-

oε vcr αγγiξη και να αφαιρ€ση, τo

ω6ρκικo 1€ρι.



PoυμλoυκlΦτlκo Tραγo0δl - δρftvoξ
γlα Tov xoλασμδ Tnξ NdoUσTσc

Kατ6 τηv δι<iρκεια τηg πoλ6xρoνηs €ρευναg πoυ

διεξ<iγιυ για την Ιoτoρiα και Λαoγ'ρiαφ[α τoυ

Ρoυμλoυκιo6, εi1α πoλλ€g φorρ€q την ευκαιρiα να
διαπιατ<bαω 6τι oι Poυμλo'υκιcirτεq αισΘ6νoντ,αι 6τι
€xoυv ιδια(τερoυg δεoμoδg αγιiπηq και εκτiμηoηg

για τουq Nαoυoα[oυg. E(vαι δε 1αρlακτη,ριoτικ6
αυτ6 που λ6νε 6πι, oε o1ι1oη 'με τoυq Bερoιωτ<iιδεg

αγαπoov περιoο6τερo τoug Nαoυoα[oυg, Tφ'oξ τoυζ

oπo[ουg νoιιbΘoυv σαν συγγ€vεig τouq'. lνloιιiζει πo'

Toυ Ιιο6νvn Μoox6lπoυλoυ

λι1 το γλωooικ6 τoυg ιδ[ωμα, μoιιiζoυν τα παραδo-
oιακ<i τoυg 6ργαv,α και αρ€oκovται να 1oρει1oυν
Ναoυoαliκoυg 1oρoιig. Tα Poυμλoυκιcbτικα ρoυγ'
κ<iτoια (Ι) τ61αν μεγιiλη τιμf1 να π<iνε να xo'ρ€'

ψτuτ' μ€ocr oτη Νcioι-loα. δι6τι γνcbριζαν π(Ι)ζ, επ€ι-

δη oι Nαοι'αα[oι ε[γαι μεραxλ{δεq ατo xoβ, Θα ε'
κτιμcιioαv τov xoβ τoιξ και θα τoιiζ αντ<iμει6αν

με crπλo1ερεq προσφορ€g, orτ6τε πμiγματι τα ρουγ
κciτoια μιiζευαv αημαrrτιx<i 1ρηματικιi πoα<i απ6

τη N&oυoα.

Πρ6oφατα 6μω9 ειλικριν<i αυγκλoνiοτη.κα 6'

ταν 'ανακciλυψα €να παραδoοιακ6 Γιδιcbτικo τρα'
γcιiδι, 'τ(}υ 

αναφ€ρεται στo 1αλαoμ6 τηg Nιtiου'
σταq τo '|822.'Γo τραγo6δι αυτ6 απoκαλι1πτει, 6τι
oι ρoυμλoυκιrirτεg πρoφ,ανrilg εi1αv oυγδ€oει την ε_

πιτυxiα τηq Eπαν<ioτασηζ τηg N<ioυoαg με την ελ'
πiδα και τη9 δικfιs τoυq αττελευ€6ρroηq,, γι' αυτ6

και θρf1νηoαv ιδιαiτερα για ηv καταoτρoφf1 τoυ

κιvf1ματoq. To τραγο6δι αυτ6 τo κατ€γρ.αψα τoν

Ιανουιiριo 1994 απ6 τov Avδρ€α Kυβπoυλo τoυ Δη

μητρioυ, κιiτoικo Αλεξ<iνδρειαg, ,ετtbν 77, και ξει
ωg εξξg:

<<Δεν τ' 6μπτιζα (2), μ6ννα μ'' στην Nι<ioυoτα
Toυρκι6 γ,ια να πατξοει,

μti την Θ<iλαooα,

κolρμi π' αγκιiλιαoα.
Ωρ€'τηραν, μwvιicδιg μι πιδι6 κι πιΘιρ€g μι νiφιg,

μ& τοv oυραν6,
κορμ[ πo,υ τυραν<b.

Ωρ€, τηρ,αlν και μι<iν αρ16ντιoα και μι<i κυ,ρd

μεγ<iλη,
μei τη Θ<1λαοοα,

κο.ρμi π' αγκ<iλιooα.
Ωρ€, τουg κλι€v μιiνα μoυ,6λη η Nιιio,υoτα και 6λo

τo Ρoυμλo6κι,

μι1 τoν oυραν6,
κορμi πoυ τυρ.ανιb>>.

Mε τηv ευκαιρ(α τηζ δημoσιευoηg αυτoι5 τoυ ι'
ατoρικo0 τραγουδιo0 πρ6πει.V,α σId) 6τι, μετιi τη!
καταστρoφη τηq Nιιioυoταg, κιiηκαν 6λα τα 1tοριd
και τα μoναoτηρια τoυ Poυμλoυκιo6 απ6 ην εκδι-
κητικξ μοrvlα των To6ρκων, πoυ {θελαv μ' αυτ6v

τoγ τΦπo να κατατrviξoυν κdΘε εοτiα αvζοrττυρω'
σηq τΦν απελευΘερ<oτικιbν αγ<bνΦγ σττlγ ευρ0τερη
πε,ριοxf1 τηζ κεντρικf1g Μακεδoν[αg.

(l) oμδδα φoυoτοvελoφδρωv 1oρευτΦv πoU αvαΠcr-

ρioταvαv τle oμdδεc τωv αρματoλδv κ'αl κλεφτδY κol αn6
τηv Δε0τε,ρη ημδρo των Xριoτoυγivvωv μδ1ρr το Θεoφδ-
vJrα, oυvoδευδμεvor oπδ τηv εκκληotαoτικ{ επlτρoπfl τoυ
1ωρroιi τoυq, Xδρευov oε δldφoρα yειτovt'κδ 1ωρri καi πδ
λεlc, nρoκεrμivou vα oυλλiξoυv δooδα με τα onoiα ovi]_
γεlραv o1oλεio { εκκληoiεc.

(2) δηλ. δεv τo nερiμενα, δεv τo φovτο4δμoυvο
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BAPBiPEΣ0Σ A" E. Πlι}llτογPrnβ ilnorΣΗΣ

τc1 τo,υ Mπ(λη - K6κκιγoυ.
'Eγινε τo κτ[ριo και 6πρεπε να

εγκαταοταΘοι)ν τα μη1αηματα.
iviια γ€φυρα €νωαε τo εργooτ<ioιo

μ,ε τoυ MαΦα[oυ για την μεταφo'
ριi, αλλd μ6λι9 αv€6ηκε τo πρcir'

τo φoρταrμ€vo κ<iρo η γ€φυρα €_

γιιi οτo ε,ργoατιioιo και o €ναg

απ6 τουq oυνετα1ρουg o' Σεφερ'
τζflc καταφ€p9ηκε, ι1δικα, κατ*
τcυ διευΘυντο6 Φιλcirτα K6κκινoυ,
o οπo(οg τοv xαοτoιiκLσε και εγ-
κατ€λειψε την θ€oη, για να πdει
ατoν Πειρ,αιd, 6πoυ και αν6λαΘε

ΑφftLvnon: Γρnv,6ριoq Bαρ6αρ€o,oq
lEπιμ6λεια : J1ευκli Σαμαρ16

o rδρυτi,c Γpηγ. Bαρβoρioοc

ι<Η περιo1f1 πoυ ,orf1μερα Θρ[oκε_

ταt το πρcbτo, τo, α'ρχικ6 αυγκρ6'
τηΙμα των νηματoυργεiων B,ΑΡBΛ-
ΡE,ΣolΣ Α'.E. fταν τo παλαι6 ερ-

γ'οoτ<ioιo τoυ <<Ι(6κκινoυ> 6πω9 τo

>'οv6μαζαv oι Nαoυααioι>>.

Πωg απ6 τιg παλαι€g εγκατα'
oτdοqιg τoυ <K6κκινoυ>, φτdσαμε
στιq σημεριv€g oιiγxρoν'εξ εγκατα
ατ,ιioειg τηg BAΡBr\Ρ'E]Σ]OΙY Λ.E.
το. διηγε(,ται με μovαδικf1 γλαφυ"
ρ6τητα και απ6ραvτη μlrfιiμτl, o

:τρ6ε,δρog τηg εταιρε[αg κ. Γρηγ6'

ριog Bαρ6αρfuoq.

<<Λεγ6ταν του Koκκινoυ γιατ[ η
περιo1f1 f1ταv γεμdtη καρυδι€g,

ιδιoκτηoiαg των Κo'κκιvα[ων γ0-
ρω στo Ι89o - 19010.

Αρy.ικ<i ε[1αv oυμπρ<iξει Ι{6κ'

l(ιvoζ και Mπληg για την iδρυοη
γηματoυργε[ου,. H αγoρ& 1ρειαζ6
ταν στηiμ6νι ,και η oικoτεxνεiα
δεv επαρκo6oε.

Πριbτo €γιvε τo νηματoυργεio
'Λ6yκoυ - Toiτoη - Toυρπιlλη. Δε6
τερo τoυ Γκo0τα - Kαρατζιl. Mlε-

3Ο ';

πεσε και €γινε αφoρμ{ vα μαλ<b-
σουν οι ouvεταiροι και vα μξν γi-
vει τo εργoστιiαιo. o Mπiληg €κα'
ν'ε εργoατ<iσιo με τoν Toiτοη.

Στoν [διo 1cbρo oι Ko'κκιvαioι
€'καναν αλαvτικ<i, τυριd και γα-
λακτoκoμικd πoυ τα 6oτελναν
ατην A1γυπτo (!90o - I925).

Η Γρ. Toiτoηg και ΣΙΑ', ιδρ0-

Θ,ηκε, oτηlν'Eiδεoαα. Kλω,oΦ,ρια,
νηματoυργεlα, υφαvτfρια.'oπoυ
υτηρ1αv υδατoπτriloειg,, τιg αγ6'

ραζαν γι'α κινητ1ικ{ ενιiργεια.
To Ι 920' αlπoφ&σισαν 1lα εκμε'

ταλλευτoιiv τo 'εδclr ακ[νητo με τον

6ρo vα διευ,Θfινει π<i"yτα εναg ατιo'

γovoζ τo.υ Arριoτεiδη K6κκινoυ. Tb

1922 φ,Εραι υiδρoστρ,6Θιλo και dρ

χισε vα εργιlζεται με τε1vικ6 τoν

πατ'€ρα μoυ Kωvαταvτiνo' B'αρ'Θα-

ρ€oο.
Tα vf1ματα τηg Νdoυoαζ ηταν

καληq πoι6τητα9 και κυxλoφoρo0

σαν σε 6λη τηv βαλκανικf1. Θυ'

μ<iμαι ov6ματα τελατιbν, 6πΦq

τoυ Φραvτζf1, του Σεκoυλη. To

193,5 προαελf1φΘην εγιb.

To 't 92,5 διηιjΘιrνε ην επιxεiρη-
αη o Φιλιirταq K6κκινoq, o oπoloq
€φερε και κινημαιoγριicφo για vα

ψ,υxαγωγε[ τoυζ qPγζ6μεvoυζ.
T€λog τoυ' 1925 €γιvε μια 'τιrρκα'

την sκπρoσιbπηoη 6λων των νη'

μαtουργ,εiωv τη'q Boρεioυ Eλλ<1'

δοq.

Τo εργooτιioιo oυvε1[ζει να

δουλΦει, εμ€να με oτεiλανε oτoυ'

,lvtrπlλη, ξανti oτoυ K6κκινoυ, καro-

χi, εlμφ6λι'o9, '45, '48. To 1949

oι αντ<iρτεg κα[vε 6λo τo εργo-

ατιlαιo εκτ69 απ6 τα γρ'αφεiα.

o Φιλιbταg K6κκινog, ρ[1νει
πρdrτog τo oOvΘημα να ξαναγi'
νουv τα εργotστ&'σια ατηl Ndoυαα'
'Eγιναν πoλλ€q rσυσκ€ψειζ γιαl vα

πειoΘo.ιiν oι παλαιoi Ναoυoαioι Θ'ι'

ομξxανοι να επισtρ,€ψoυν και πρcb

τog πεioτηκε o Xατiζ{q o Λαγα'

ρ,αq. 'oι oυνΘftκεg {ταγ δι1oκoλεg

και 6λε9 oι Θιoμη11ανiεq €φευγαν

για τηv ΑΘf1να και ot πρ'oαφoρd

τoυ Xατζ{, ητανε μεγdλη, 6πcο9

π<ivτα μεγιiλη ε(ναι η πρooφo'ρΦ

των ναoυσαiων 6ιoμη1ιiνG)γ vα ε'
πενδ6oυν oτoν τ6πo τoυg.

Τo Γενciρη κ<iηκε τo εργooτ<i'

σιo, τov Mciρτη μιig ειδoπoιεl o

Φιλ6τα9 6τι 6ρf1κε oλ6κλη'ρo ερ'

γooτιiαιo πoυ Θα τo μεταφ€ρει
oτη Ndoυoα.

Tα μηηαηματα Θα ερ'16ταιl α-

π6 N. Y6ρκη. o πρooριομ69 o'αρ'

1ικ69 f1ταν η K[να, αλλιi oι αμε-

ρικανol δυααρεoτημ€voι απ6 τηv



επικ'ρξτησtj του M{i,o, δεv τ'α €-

oτειλαν, και με τo σχ€διo Mαρ-
σαλ, f1ρθαν στην E,λλ<iδα πρog
το τΞλοξ τoυ 1949.

'Aρ1ιαε τo κτiσιμo oτην [δια

::: 
-", τ€λog τoυ '5o εργαζ6-

oι ζημιιi τηq εταιρεiαζ 6μωζ
f1ταν πoλιj μεγιiλη, γιατι αvτι vα
6cηΘηΘο6ν, τα 1ρ€η €πρεtπε να ε_

πιατραφοιiv oε δoλλtiρ,ια, πoυ με
τον πλη;Θ61lρι,oμ6 α,π6 70i00 τoδoλ-
λιiριo €γινε t 0.οi0r0, μετιi 15.000'

για να τo π<iει ο Mαρκεζ(νηg
στιq 30.0]0ο με απoτ€λεαμα τo

1ρ,6oq να qμrξtiνεται συν€χd}ξ.

Xρ€η,,συλλoyικ6q oυμΘ<ioειg,

κΦινωvικη πoλιτικf1, η εται.ρεια
δεν μπ6ρεoε να αyταπεξ€λΘη. Tο

χρtμα f1ταν πoλ6 ακριΘ6. Σε 6λη
την Eλλ<iδα υΦρXε κρ(oη. Ι(λc,r-

στηρια λειτouργo6,ααv €να, δυo

oτην /\Θf1να. Στηv 'Eδεooα, oτη

Nι1oυoα, oτη Θεo)νiκηl, 6κλειοαv
και <iρ1ιoε η ,μεταν<iaoτ'ευαη.

'Eτ'αι τo τ962 (μ€xρι τ6τ,ε η €-

ταιρεiα τo uπεvoικiαζ€ για φα'
o6ν), διαλ0,Θ,ηκε η εταιρεiα και
πολλοi 1ιiαανlε και τιξ περιoυσι'
εζ τoUζ'. T6τε 1ιilΘηrκε και τo' απi-
τt τoυ Σεφερτζf πoυ τo τηρε τo

tΚΑ και στεγ&ζεται Φμερα.

BρεΘf1καμε στο δρ'6μo, χωριc
απoζημ(ω,oη, Xωριq ταμεio ανερ-

γiαc, μ6νc με ελriμιoτα επιδ6,μα-
τα. 200 εργιiτεg, απoλυμ€νοι oτo
δρ6μo' με πβ6λημα επι6[ωoη9.

Ψ<i1νovταg λιioειg, κιiααμε ερ_

γατικ6 συνεταιPισμ6 για vα κινη-
θε[ τo εργooτιioιo, Δεv 6γινε τ[-

ποτα. Kαvε(g δεν διακινδrjνευε κε-

Qd'λαια πc'υ dλλω,στε και δεν υ'
π,f1ρ1αν.

To Ι 963 τo νoικ.ιασε καπoιoζ
Παπαδ6πoυλo9 και μαζ κιiλεoε
λtγoυq εργιlτεq ν,α δoυλ€ψoυμε

μ6xρι το τ6λο9 τoυ €τoυg.

Ψ<5ryvονταq' λ0'oειg, απoφαoloα-

με να κdγoυμε εταιρεiα περιo,ρι-

oμ€νηg ευrΘι)νηg - σUνεταιρισμ6
ε,ργατιbv. 'Eγιvε τo πρ6τo κατα]-

oτατικ6 και ζητf1ααμεy τηv ενoι'
κiαioη απ6 την παλαι& εται,ρεια,

η o,πoια μιig τo νο(κιαlo'ε για oκτd)

μf1νεq με Ιl8.00rO 1ιλ. τo μτ]να, νoi'
κι και πλη,ρciloαlμε τα νo'ικια για
€να 1ρ6vo.

Ι964. Αρxioαμε να δoυλει1oυιμε

με πολλ€g δυoκoλ(εg,. FΙ κατιtoτα'
ση τoυ εργoαταoioυ ,και τωv μη'
xαvημ<1των f1ταγ oε κακιl 1ciλια.
Bγιiζαμε €'να μ6νo voι1μερo ν{μα.
Λ(.γα κεφ<iλαια, παλαι* μηX€rvi'
ματα, ,ncrxημη αγoρ<i, εiμαoταιl

or vθεc εγκαταοτioεlc τηc EAPBAPEΣoΣ Α.tE. oτo Στεv{μα1o

6μωq φερ€γ,γυoι κα'ι δo'υλε6αμε.
Τον O'κτcir,Θρη τoυ '64 γιvεται

δημο-πρclτηoη καL η τρ<iπεζα τo,

6γιiζει ατo οφυρ[. Φξμεq 6τι θα
αγoραoτεi για να γivει ξενo,δo-
yεio, μι1g ανοeyκdζoυν να Qιlξoυ"
με να 6ρofμε Φyoραστ€ζ Kαι vα
τoυζ σiJμπαρααταΘo0με 6oo μπo'
ρ,oιiμε. Aπευθυνθf1καμε οτo ΙKΑ,
τρdπεζ'εq, δημ6oιo. 1o ψngψργεlo
οικovoμ'ικιbν 6δειξε ενδιαφ,€ρ9γ

και 6δωoε εvτολη να γιν'ει επιτρo

'lη 
- εκτ(μησξξ, και €γινε. Σε δε'

καπ€ντε' μ€ρεq fιρΘε τo ττoα6 τηg
aκτ[μηιrηg 6.o0i0].0i0,0 δρ1' κ'αι τo

δη1μ6oιo τηρ,ε μ6ρo9.
Kεφαλ<ig l(αι Kαλτooγι<ivνηg,

δcbocrνε 2,.o0'0.000, αι,r€Θηκε η τι-

μi1 με τα €,ζι πo,ιl 6δωloε τo δη,μ6-

σιo και καto1υριil,Θη,κ,ε στην τρ&'
πεζα με 6ξι εκατ6ν πsνηvτα χιλι&
δεq δρ1.

Η ETBΑ ε[xε oυoτξoει δικf τηq
εταιρε(α για τηv λειτoυ,ργiα των
εργcoταo(ων πoυ €ρ1ovταv <rτηv

κατc1f ηζ και δεν f1θελε ν,α μ<iq
τo νoικιιi.oει.

Στο δι<iατημα πoυ δoυλ€ψαμε,

1ιioαμε τΦ 1/3 τoυ κφ,αλαιoυ

μαq και τ6Θηκε και τo. Θ'6μα αγo-;

ρ<tg μη,1ανcbν.
Στην ΔEΘ oι Γιουγκooλιi'Θοι,

παρ,ουo[αoαν μη1ανf1ματα κλω.
ατηρ[oυ. Tα εiδα, γνω,ρισΦκαμε
και μου ε[παν πιoq μπoρoι]ν vα

μαg δcbooυν ,μη1ανfματα €ναντι
νηματΦν.

'Hταν καλf1 πρ6τtαση, κc1να,με

€να oυ'μφωνητικ6 vα μαg δΦooυv

τα μηγανf1Iματ,α με 6ιi1oη τιg διε'
Θνε[g τιμ€q. Mαg αvαπτ€ρcroε τo

ηΘι,κ6 6τι f1ταν δυvατ6ν να Θρε'
Θoιiv μηxαv{ματα για τιζ αydγ-
κεg εv6g αιlγ1ρovoυ κλΦrστηρioυ.

T€λη ΔεκεμΘρioυ, τηγα οτo Bε
λιγρ&δι, vα δω τα μηD(αvilματα
και vα αποφαοiαoυμε, €xoνταg

για διερμην€α την Kαλλu6πη Kα.

ρ<iτζια. Yπoγριlφπηκε ηi συμφω-

v(α και γιjριαα ,ενΘoυαιαoμ€νoq,

χωριc να ξ6ρω 6τι μιlg 6γ<iζoυν
απ6 τo εργo.oτ<troιo oε... 11 μ€,ρεq.
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O αεiμνηoτog 6oυλευτf1ζ Φιλo'

κτf1,μωv Παπαδ6πoυλoq ε[xε πρ6'

o6αoη oτoν Μπακατo€λo και αρ'

1iζoυμε ιlλλoν αγrirνα, 1lο{ μfιv

μαg Θγ&λoυν, να τo νoικι<1ooυμε

και να μαg δαvειoδgτfiooυv.

YΦρx. αvτiδραοη απ6 τo διoι'
κητf1 τηg E,TBιA Πoρ,φυρoγ€νη'. To

Θ6μα τηγ,5 oτo Δ.Σ'. Πfγαμε μα'
ζi με τoν Φιλcbτα και ζητξοαμε
v'α τo πdρoυμε εμεig. oι oυζητf1_

σειq κριiτηoαν πoλ0 καιρ6 και

μιig τo νoiκιαoαν μετd €ν'α 1ρ6-
vo. o'ι επαφ€g με τηv Γιoυγκοoλα-
Θiα oυvε1iζoνταν, αλλd τα μηχα
ιrf1ματα δεν €ρ1ovταv. H 6λη ιrπ6'

Θεoη εixε κoλf1αει οην αυμφων[α

γιΘf τo νf1μα. Π€ραoε €τoι 6λo τo

'65 και στo μεταξ6 φωyιbΘηκε
και τo <iλλo 1/3 τoυ κ'φαλαi'oυ'
Ψιicxνoυμε και για <iλλoυg oυνε'

ταiρoυq, αλλ<1 Θ€:,λoυμε και μηχα'
νf1ματα.

Πιiω στην Γερμαv[α να 6Pο)

και να φ€'ρω μηχαvf1'ματα, €oτω

και μεταXευριoμιiνα. Bιρf1κα κ<iτι

πoυ με λiγo δι6ρΘωμα Θα Y[νον'
ταν καιvo$ργια.

Γυρiζω απoκρι€g τoυ '66' oι'
oυvξκεq δυoμεν€oτατεg. Mιig γi'
νεται μια πρ6ταoη ατι6 €vαν ιτα-

λικ6 olκo πoυ f1Θελε να μπεi oτηv

ελληvικf1 αγoρ<i, μ€oω αντιπρo'oτir

πoυ τoυ' 6τι μ<ig δivoυv κ<iπoια

μηxαvf1ματα 'με μιαμικρξ πρo'κα'

τα6oλf1 και με πενταετ{ συvαλ'

λωyματικf1. oι 6ρoι dταv πρωyμα

τικ& ευγοiκoi και αυτ& τα μηχα_

vf1,ματα τα τηραμε επιτ€λoυq'

Π{ραμε <iδεια oκoπιμ6τητog

δη!μtoυρ)lιαζ xλ'ωοτηρioιl 2oσo α'
δρα1τιαlv 'απ6 τo ιrπoυρ. Boρεioυ

Eλλιilδοq παρ6λη τηγ φτiδρααη
πoυ ι:tττf1ρ11ε για τηι' δημιoυργiα
v€ωv κλcoατηρic,lv και o K'ωrod'

μπαξ εi:1ε γ'ρΦει και α;1εεικ6

<iρΘρο, ααv πρ6'εδρoζ τωv κλω-

στoΦαντoυρyd'γ.
Διiαεια f1ταν cηδδνατo να π&'

ρoυμε με τιq αυv'Θfικεζ τη α\/o_

ριig. oι Ιταλoi fιρΘαν και τoυg 6
Θεoα 6ρo ιrα παρ'αδoθοr3ν τα μη'

eo

χαν,_ηlματα' 6αo τo δυηlατ6ν ουvτo

μ6τεpα. 'Ηταv εεπτ€μ6ρηs, (fl-

τησα δυo μη1αν€g τoυλdχιστoν,

να €xoυμε π<lρ'ει μ€1ρι τo Μιiη'

Αrτοζη,μιcbνoυ'με τoυζ εργdτεq,

μπαivoι.l'με σιo ταμε[o' crνεργi'

αζ κcxt εΘελοντικ& !με 6σoυζ πρo-

σφ€ρ,Θηκαν, κ<iνo'υμ'ε επισKευ'

€g ατην ντoυρμπivα. Tα μη1ωrfl'

ματα δεν iρΘα,v τoν Ι1<iη, αλλci

τov Ιo$'λιo και δεν f1ταv τα παρα'

γωγικ6 πoυ Θ€λαμε. Ei.1αμε δ<b'

σει καL 5χ πρoκατα6oλf1' 'Eπρε'
πε να δημιoυργηΘεi και x<bρoc

για τα καινc6ργια. 'Eτoι €λυνα

τα παλαιιi μη1αvξματα, τα Φ'
γαιvα σε 'μια αττoΘf1κη και εκεi
τα ξαναουναρ'μoλoγo0oα' lνl€xρι

τov Σεπτ€μ6,ρη μη αvf1ματα δ'εv

εi1'αμε αr.oμη και τα volκια oτηv

EΤEΑ €τρεxαv. Πciω στην Ιτα-

λiα. Στην εταιρε[α πoυ Θα μιig
τα πρ'oμξΘευε, παρouoι&oτηκαν

Ριilααoι πoυ ζητo6'ααv εκατ6 κoμ'

μιiτια. Eπιτ€λoυq τιiλog '66 τoν

ΔεκιθμΘρη, Θ&λαμε τηv πριbτη

μηxανη. Mετ<i <iλλη μια τo Μ6ρ'

τη, Απρiλη ιiλλεg τρεiq' 'Eτoι
6ρεΘf1καμε νξouμε καινoιiργιεg

μη1αν€g και παλαι€g μαζi' '[Ιταv

δδoκoλo να τιζ αλλ&ξoυμε 6λε9'

αλλιi δouλειiαμε πια 1ωρig ζη-

μια.

Kρloη ατηv αγo,ρti, παραγγελi-
εg πaλλ€g δεν ιlπf1:ρ1αν, €πρ'επε

να αγoριlζoιjμε και ΘαμΘιlκι, τ€_

λοg π<iπταrν τα καταφ€ραμε μ61ρι
τo Ι968. Φερ6γγ'υoι oτηv ETBA,

ζητf1ααμε γα αγoρι5οooυμε τo ερ_

γoατ&oιο. M€1ρι τ6τε Θιlζαμε μη'
1αυ€g oε ξ6vo ακ[νητo'. Γiναμε
ακληρoi διατtρωyματευτi€ζ, γιατL
εiμααταv καλo[ oτιq υπo1ρεriloειg

μαξ-

'Eξι εκατoμμ6ρια η αρxικf1 τι-

μη, γυρΦ oτιζ 3'σ0.000 1ιλ. η α-

ξiα τωιr παλαιtbν μηixανημ<5cτοrv

π<i'βηκε oτην τιμf1 τωlv ενν'ι<lμιαυ

εκ' 'με εξ6φληoη oε δ€κα 1ρ6νια.
Πουλdμε τα παλαιd μηxανημα-

τ,α για τριακ6oιε9 xλ. και Θ'ι1λoυ'

iμε καινoδlρ}ια. Σιγιi,, oιγ<l, 'αρ1['

ζει η ανoδικf1 πoρε[α. Mε καλ6

6ν.oμα, αλλ<i με δυoκoλiα πdντα

στ,c' κεφdλαιo και λiγο κ€ρδog.

f4εταφ€ρι,l τηv ντoυ]ρμπivα oτηv

Aρ<iπιτoα και αυξciνεται η ιαxιlg'

Πιiω oτην 'Eδεooα και παiρνιο

€ναv παλαι6 υ'δρooτρ6Θυλo, πα[ρ'

ν(' και' τηrν γεwf,1τρια, παλαι€q

oωλf1ν,εg απ6 την Eoτiα, τα τoπo'

θετtil και 6γιiζoυμε διπλf εν€ρ-

γεια. 'Eτoι πληρcbνoυμε λιγιbτε'
ρc στην ΔEΗ. To 'i 974 παρωγγ€λ'

$iil.ffi$
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To εργooτδοro τoυ Kδκκlvoυ (194t)



νcυμε επ[ τιλoυq καινoriργια γεν
νητρια.

K<iνoιlμε κτιριακη επ€κταoη,
και .α)zlop{iζoυ'ψε 7776 ατρ<iκτoυg
και €ypυμε 15000 μ,αζi και 6λαl
τα σι)ναφη μηηαvξματα και γ,ινα
με μιCr 'μεσαια κλωστo,υφαvτoυρ-

γικη μo,ν<iδα και αρ,x[ζoιJ,με vα
πoυλciμε νfματα και στο εξωτε_

ρικ6. Η κivηoη τoυ προ:i6vτog oτo
εξωτερικ6 ξταν δ6oκoλη, ,αλλιi

μ,ε επιμovξ και εργατtκ6τητα, κα-
'τορθιil.vουiμε να διαΘ'6τoυμε την πα
ραγωγη μαq πιo πoλ6 €ξω' Yπ<iρ-

1ουv 666αια oι διακυμιiνoειq, αλ-
λci εμεiq κιiνουμε αυv€1εια και ε-

ξυγ1ρcνιoμ6. Παραγγ€λvoυμε ιiλ
λεξ 14,ο,0ο ατρ6κτoυq, κ&νouμε
κτιριακ6g επτεκτ<ioειg, καλ6πτoν-
ταq Ι 2.0,0t0 τ.μ. και {δη γιv6"
μ'αστε μια ικανoπoιητικ{ μoνdδα.

Στα τ6λη τηξ δεκαετιαg'τoυ '80
τo l988, απoφαoiβυ,μ€ εκσυγXρο
νιoμ6 και δημιoυργo,6rμε μια v€α

μoνι1δα oτoν Στεvf1μα1o, ατι6 τιg
πιo σιiγχρovεζ με δυvαμικ6τητα
160,00' αδρ<iXτια η oττοiα €γιvε oε

1ρ6vo ρεκ6ρ. M6λιq εν<itμιοη 1ρ6
vo ,απ6 την η1μ€ρα πoυ αγo,ρaστη-
κε τ'o οικ6πεδρ. Φ€τoζ κλε'iνoυ,με

τριιiν'τα χρ6νια λειτoυργiαg. Σε
αντιξo,εζ παγκ6oμια oικo1/oμικ€ξ
συvηκεq και μ'ε ακρι66 τo Xρη-
μαi Φμε,ρα εμεiq oα πρo1ωρrfooυ

με και Θα ε,πιζf1<roυμε.

To πρoφiλ
τnq επιxεiρnong σιiμερα

H <BΑ"ΡBΛΡEΣOΣ A.E.> δρα-
oτηριoπoιεlται στoγ κλcooταiipαν-
τoυργικ6 a9,μ€α, ειδικατερα oτov
κλ&δo τηq νηiματoυργiαg.

KαΘη,μεριν6 παρξει 2'0.0'0o κι-
λ<i vξμα απoτελo,ιjμ€vo ατι6 '! 00l%

€αμ6ιiκι f1 owΘ€oειq διαφ6ρων

φυoικcir,v ινιirν 6πω9 λιν<tρι, ,μολ-

λι, κ.λ.π.

Tα vfματα 1ρηoιμoπoιoΦνται
oαν πρcilτη ιiλη αε επι1ειρf1oειg
των κλ<iδωv πλεκτικf1q και φαν-
του,ργ!αg,.

Η επι1εiρ'η'oη απαcr1oλει 354 εP

γατc,i;πολλfλoυg εκ των oπo(ωv

86 γυν,α[κεζ και 268 ci"υδρεg. o
μr6oog 6ρo9 η,λικiα'g ε[vαι κ<iτω

ταrv 35 ετrbv.

Oι δαπ&vεq πρooωπικo,6 τo I993

αvfλΘαv αε 1260 ε'κατ. δρ,1.

Η επι1εiρηoη διαΘ'€τει 2 6ιo'μη-

1ανικ€g μoν<iδεq (Miα εντ69 τηg

π6λεω9 τηg Nαoιiclηq και η tiλλη
κογτ<i oτo xωρι6 Στενf μαxog) .

Τα κτ(.ρια καλdπτoυ εμ6αδ6ν
26.aσσ μ.τ. και η ισχfζ των t-ιηxα-
νημιiτων αν€ρxεται oε8,049 ΗtP. Fl

δυναμικoτητα τωv εργο'oταo[ων,
cτι,€ρ;εται oε 48.0σ0 αδρξτια.

o μ€οοg 6ρο9 τηq ηλικiαg τωv

μηxαvημιiταlv δεν ξεπερνιi τα 8

1ρ6νια.
o κ6κλo9 εργαoι<irv τo t 993 ξε-

π€ραoε τα 5 διζ και για ιo 1994

πρoΘλ€πεται α6ξηoη τηq τ<iξεωg

τoυ 20ιoλ περ[πoυ δηλαδξ Θα δια-
κυμαvθει περ[ τα 6 διq.

Tο 500/o τoυ τζiρου πραγματo-
πoιε[ται oτην Eλλ6δα και τo υπ6-

λoιπo με εξαγωγ€g.

Η επι1εiρηoη διoικεiται crπ6 τα
αδ€λφια i\ν,αoταα(α Bαρ6αρι1ooυ

(oικονoμο'εμlπoρικξ Toμ€αg) και
Kωvoταιlτiνo BαρΘαρ,€oo (Tε1νι'
κoεμTtυ]ριK6q Toμ6αq) πλαιoιω'μ€-

νωv απ6 πλει<lδα δυvαμικι5v v€-

ω1l managers.

Eπiλoγog
Aγαπηη Λευκ{,

Θα επιθι'lμoι3σα γα εκΦ€oco με-

ρικ€q ατ6}ει9 εμτιειρ(αg μoυ για
την 6ιομη1αviα και τoν φoρεα
τηξ, τoγ λεy6μενο 6ιoμf11ανo.

E(vαι αλ{Θεια Φτι η Θιoμη1α'

ν[α π<iντoτε €παιξε σημαντικ6 ρ6
λo για την αv<iπτυξη ει169 τ6πoυ.

Η κλωστouφ'αντouργια ιδια[τε'

ρα ωξ 6ιo,μηηαν[α μεγ<iληg εκτ<li

σεωζ απαη1ολ{oεωg ε,ργατικoι1

δυναμικo6, αηριξε τoπικιθq και
Φ]vικ€g oικoνoμ[εg.

Σf1μερα η κλωατoδφαντoυργiα
ιξ1ει δυ,ακoλευτε[ π<1ρα πoλ6 ωrτ6

τoυξ €ντoιloυg εκoυγ11ρoνιoμoι1g

πoυ απαιτεi και τov εξoντιοτικ6

ανταγωvιoμ6 ττoυ δ€γεται. απ6
παντo6, καΘcirg o'ι v6εg τε1νoλoγi-
εζ την μετατρ€πoυν oε Θιoμη;4α-
νiα εντtioεcrg κ'φαλαioυ,. Oι 6α.
Θμoi καL oι ριΦμo[ εκσυγχρoνι.
αμο6 και αντΦy'Φγισμo0 φ,Θtivoυv
πoλλ€q Φoρ€q, στo AKΛTO,ΡΘ(ι-
To. o βλog τoυ oτημεριvoΦ Θιo-

μf11ανoυ, εναι πoλιj δΦoκoλog.
Πρ€πει να παλαiψεt στoν ΔιεΘν{
ανταγωνισμ6 με ,μεγοιΘηρ,ια, με
Θιoμη1ιivoυq πρoηγμ€νων 1ωρtbv
6πoυ oι oυvΘf1κεg ε[vαι καλ0τερεg
υπ€ρ αυτ<irν, γιατ[ €1oυv ,μικρ€g

πλη.Θ'ω'ριoτικ€g πι€oε:ιg, 1αμηλ<i
x'ρη'ματοοικovo,μικ6 €ξo'δα, Θρi-
σκoνται μ€oα f1 κoντ<i oτα μεγ<i-
λα καταvαλωτικιi κ€ντρα και α-
κ6μη 6rρloκovται oε αμεαιilτατη
επαφη με την πληρoφ6ρηοη.

Κατci αυv€πεια πρ€πε'ι η πoλι-
τεtα να δ<boει τα iδια ,μ€oα πoυ
€xουν oι .αντα\}/Φνιστ€q ταrν ξ€νων
κρατcbν. Απ6 δε τιq Δημ6oιε9 Y-
πηρ,εoiεg vα τυγxιiνουν κcilΘε δυ-

vαΦ και γρf1γoρη εξυπηρ€τηαη

για να διευκoλιiιrεται τo €ργo
το'υ.g. Απ6 τιg τoπικ€g αρ1€g και
τoν κ6αμo ειδικ<1 oε μικρ€g ε-

παρxιακιig π6λaιζ ηΘικ{ oυμπαρli
σταση για γα μ{v αιoΘdcνoνται 6-

τι εiναι μ6νοι.

Παρciλληλα 6λoι o'ι εργαζ6με-
νοι στη 6ιoμηxαviα πρ€πει να κιi-
νoυv στo ακ€ραιo τo καΘ{κov
τoιξ για να επι6ιιirνει αυτ6 τo κoι
vωνικ6 αγαΘ6, η. 6ιoμη1αv[α, πoυ

μcrζi τηg επι6ιr5vει και η Θ€oη

εργααiαq τoυq'' για τηv π6λη μαg,
πoυ η απoΘιo,μηγιiνιoη την ττλf1τ'

τει oι:lνεηciq.

Εi,ναι oυιrετιdrg καΘf κov 6λclν
να κρατfαoυμε με κ&Θ]ξ Θυσια
την απoμε(vαoα Θιoμηχανια και
κατ<1 τo δδvατov' να ηv επεκτε1-
νoυμ€.

Elvαι ιπ6θεoη 6λων μαq η αvd-
πτξη για να μπoρε[ η, 6μoρφη

π6λη' μαg να €χει και την oικoF

vομ[α πoυ 1ρειιiζεται γι' ω;τfν
και τorξ κατo[κoυg τηq.

δo



TCTT! I<I τΩΞΞΑ

Στην Nιtioυοτα τα παλιιi τα
χρ6vια €6αvαν πoυλd ,καλαμπoι1-

για γιατ' αυτ6, κι μ,αq f1ληγαν
καλαμπoυκdδεq.

Mι,κρ<i πιvτγιri τ6τε oτιg τελευ-
τα[εg 'τιiξειζ απ' τoυ δημo'τικο
και στιq πρcil.τιq ,απ' τoυ γυμνιi-

Tloυ
N{κoυ Σπ6,ρτon

αιo κρυ6c;μιiστoυν μεσ' τα καλα-
μ,πο6κια κι εφτιιiναμι ταιγιiριg
μι μουατιiiκια απoιi ρ6κει9 τυλιγ-
μ€vα oι xαρτi ιφημερ!δαg κι τα
κ,απν(,ζαμι. Για vα κ,ρυΘιΘoιiμι κα-
λ0τιρ,αg ανε6ην<iμι και σι καμ-

μι<i κιδoυvιei. Mι τα ,καλ'αμπo0-

κια 1ι'αζci:νoντiαν κι 6λoυ9 oυ μα-
1αλcig να ΘοηΘξlαει oτo ξ€φλιoμα
μη ι,υxτ€ρι τα 6ρdντγια.

Η,ιιεiq lμικριi πιvτγιti επιζciμιv

μι τα φιjλλα γκιλιoιiμαστoυν κι'
απαλη6ciμιν αμd: κoυΘαvoιioαμιv
κι τιζ GρμαΦι€q ψηλ<i oτoυν αλι-
ακ6 γιiα ν,α τιq κριμ*sουν oι τραi
v6τιρoι ατιg λα6δαρ€9 για οτ€-

yvωμα, κι τaoυrκιiλιιrμα 6vταg

1ρ,ειιiζc,υνταv καλαlμπodκι.
Mι τα κουρμιιi απ6 τιg κo0,α'

πiντcυg. 'Eπριπεν τα ντγι6 τα
ξι!λα να ε[ναι toια κι γιρd. Σκλ€"
τζα παiζουνταν μι ντγι'6 νoυμri-
τcυg fl vτγι6 oυμ<icδιq. Του oκλι'
τζdρι 1τιπιοιlvταν μι τoυ κoυντα-
ν€κι, oτην πιλικιμΞ,vη &κρα κ' α-
πηδοδoιν. T6τι 1τυπιodταv αξα-
vcig ,oτoυν α€ρα μι τcυ κoυνταν6-
ι(ι απ' τα πλ<iγια κι' απετξvoν-
ταv μακρι& (φtoτ. 2).

'Eπριπεν oυ <iλλoυg απ' τoυζ
ντγι6 f oι <iλλoι τηg oυμ<iδαq να

λ6τερα9. Kdθι 1<ioιμoυ ξταν κι €-

ναq π6ντcυg, μι τ€ooεριg - π€ντε
πiντcυg. ανci}'ογα μι τo μdlκροg
ατ' τcυ οcυκciκι κ€ρδιζειν αυτ,6q

η η cυμdδα και κα6αλ[κευειν
oτιg πλ<iτιg απ' τoυ 1αμ€νου, πoυ
τoυν ξφιρνειv oυπloco ωπ6 κε[ πoυ

ξικiνηoαν.
Σκλ€ντζα 6πηζαν μoιjνγκι τα

πιντγιti xι 61ι τια κoυριτσια.
Στουv τ6πoυ πoυ xτηπo0oαντoυ

oκλιτζ<iρι €φτιαvαν κι ,μια μικρξ

Tα nαλli ΠlxvivTγlα σTnv Nl6oυoτα
(πlxvΙvTγlα απoιj φυT6)

μπουκι€g εφτιαν'dμι Θιoυλ[ 6πω-c

φα[vεται στην φωτουγραφiα. Ση-

κcbvοvταν η π€ταα μι 2 ξυλακια
ατα vτγι6 τα κcυμμciτια κι τ6' ια
με τ' &λλcυ €πιζαν ααν Θιoλi -l;oιi
νoυ - γoιiνoυ (Qcοτ. l )

l,'iι ντyι6 ξι1λα εφτια./dμι κι
ακλ€ντζα του κουνταν€κι κι τoυ

oκλιτζdρι. Tου ακλιτζeiρι {ταv
πιλικιμfνο λοξd ατιg ν,τγι6 τιg d-
κρι-c αvτιθετα. 'FΙταν 25 - 30' π6v-

τoυζ κι τoυ κoυvταv,€κι 80 - 90

τoακιbαουιl του o,κλιτζtlρι μι τα
1€οια oτουν α6ρα αν αμπορoιi-
gαι. τυ1τι 61ανειν αυτ69 πoυ xτη_
πc j,:ειι' τo ακλιτζιiρι και €περ_

νειν cυ αλλ.οq τη'; ακλ€ντζα.
Αν δεv τoακt:γoυνταv τoυ oκλι-

τζdρι, €6γαζαν τα oακciκια τoυg
κι διiγκουι,αy τoν γιακ& μι τα
δ6vτια κι τιq ιiκρεg απ' τα π€τα
τιq τodκουναν 1μι ταi ντγι6 τα 16-

ρι.α για ν'α' γ€vει μια τρανη φω_
λιri, ποιiπιlαvεν τo olκλιτζd.ρι κα-

Φωτoγραφiα 2

Φωτoγpoφiο 1
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τρliπα γιcr να συκd)νιτι καλ6τε-
pαζ to oκλιτζ<iρι, 6ντα9 1τυπιoιiν
τiαv ,μι τo κoυνταν6κι κι 6ντα9 f'
ταν παραπtiνoυ απoιi ντγι6 πιιrr_

γιιi €ρι1vαv κουβπανι6:
<KoY ' M;ΠΑ - ΝΙσ'ΤΑ ΣAPA _

NTA _ NTΓΙo BΓΑΙ NoY - ΙΓΩ
Ι{Λ,E,Ι - NEΙΣ ΙΣr>.

'Eνoυναv τoυ δεξι 1€ρι 6λoινoι

μαζi κι ση.κ6νoνταξ απciryω - κ<i'

τω {λη'γαv τoγ κoυμπαvι6 κι 6α'
oτc6oαν τα x€ρια μι την απαλιiμη
αι' απciνω ξ αv<iπoδα. Aυτ6 γ€-
νoνταν κι για τoυ πoι69 δα κλεi'
σει στα κρυΘηΘdκια.'oπoιειq _

oψειg f ταv πλι6τερη9 €φιυγα'v

α'π' την μΞαη κι 6νταg €μνιoκαν
ντγι6 voμdτoι €φπη.lvαv στην μιrα

μιιρι<1 'απ6 μια πλακιτσα ξ κερα'

μιδ<ltκι κι tην €ρι1ναν ψηλ<1 η €-

ριχναν κoυρtilvα - γριtμiματα μη
καμμι<i καρ,αντιivα f1 dλλoυ ν6,μι-
oμα. Tη,ν oκλ€ν'τζα την 6πιρν€ιν
αυτ69 πoυ κ€ρδιζεν κι oι ιiλλoι
τηγιvαν απ€ναντι κι πρoσπαΘbιi-
σαν να τσακd),σoυv τo σκλιτζdρι,
'oπoιουq τoυ τo<iκoυνειν €πιρvειν
τη οκλ€τζcr κι xτυπoιioειν. To
ακλιτζciρι τo 1τυπoιioαv μι τoυ
κcυyταγ€κι κι στoν α€ρα 1ωρig
vα τov ακoυμτιoι3ν ατoυ 1cbμα.

Tcilρα 6μαΘαν τα πιντγι6 στα α-

γοραστ6 τα πιxνiντγια κι τ' α_

κρι6ci, πoυ, τα παιργουν κι σι μια
μ€ρα τα χαλo6ν.

T6,τι αι πι1ν[δι τooχαμι να πd-

μι ]να φ€ρoυμι κλαδ[ να τoυ δ6-
σουν oι μαvειζ μcrg o€vα καλαμi-
δι για να φκιιilαoυν ξικατrvιoτfρι
γUα τιq πdiαντζiδειg. Στoυ γυ,μνιi
.oιου πdλι f1ταν διαoκ€δααη ναπιl
μι να μ&αoιlμι κι να κoιrΘανlooυ"

μι ,στην .αμαoκ<iλι πιξciργια για
vα ατo,υλiαouμι τoυ σκσυλι6 για
την εικoυoτf1 

'.€μr*η 
Mαρτioυ.

Καμνι<iφραg ocιv f1ταv αν&γκη
κoυΘqνoιjσαμι κι το<irκvcr oτoι: v<b

μoυ γ]uα τη γ{iστρα, τoυ κζ<iνι
για τηy πλ6oη κι τoυ φoιiρνoυ για
ψσυμι. Tα μιiζoυν<iμι, τα κλαρ-

νo6oαμι μη τo!υ φαλκi,δι για νιiνι
(αια κι τα δινιiμι μι μια ytλoυρξ

6€ργα πoυ τη,v εoτρι6&μι πoυλ-
λ€g 6ουλ€9 στηv 'κουρ,φξ κι την

φκιαγΦμι Θηλι&. 'Eτoι εδινιlμι oι
ντγι6 μιρι€g τo'υ διμdτι μι τα τσ&
κνα { του ρo'uμ6vι για τη γiδα'.
Tα διμ<iτια αυτ& τα 'δινιi.μι κι μι
καμι<i λιγιιi, 6τoι 6δινιiιμι κι τoυ

μιακιδουν[oι, τη λαγγoυρ[να, f1 τα
6λ[τρα' για τα λαγoιiντια f1 κι
τc'υ 1ουρτιilρι, κoυ'oτρ'ιciΘα, TPt'

πoυ,ο<1κι, 6o,0λι'αΡι κι τ€τoια. E-
6.7αζ<iμι κι π€,τoειq απ' τιq τρα-
νι}τηρειg τιq μο,υρ6Θιργειg, πoυ

τιq στ€γνoυν,ιiμι για να δ€νoυ,μι

του τρυφ6λι κι τιq 6€ργειζ να τιζ
Θ<ivουtμι στtζ φ'ασoιλι€g για ν' 'α-

vι6α[ν'oυv,

'oλειq τιζ γιoυργικ€g δoυλει_

€g τιg ε[1αμι κι σαv πιχνιδι, τoυ

ξιΘoυτιiνιoμα, τoυ π6τιoμα πλ<i'_

τoα πλοι]τoα μεq τα νιρd, κ6ψι-

μoυ φ0λλoυ για τoiυ μιτιicξι μι τoυ

ζo'υΘανd, lμαζ6'ματα απo6 φασo6'
λια, καλαμπoΦκι, κιδ<bνια, ρ6ντ'
για, καρri'ντγια, oι1τι κιciv.

Π<iλι μι τoυ ,μ<iζoυlμα απ' τα
κciοτcrγα ηταν πανηγ6ρι' 'oλη η

t'lιciοιroτα τηγηνειv για κ<iοτανα,

oι δικ<i τoιξ, η oτcι δημoτικ<i τα
καoταvαργιιi. 'tkcrν €vα ξ,Φιjγ_

τouμα, μι τραγoι3ν'ayιτr, γλ€ντγια
κι 1oρo,ιig. Mιiζoυν<iμι τιg ζιo6'
νειq rμι €να ταιμπiδι απo6 1λoυρ6
τσιΦr&λt καoταvιιiq, f1 απo6 ιiλ'
λου ξιiλου κι τιq €6ανtlμι oτην

κclδα για 6λoυv τoυ 1ειμ<bνα. E'
ι|.lινιlμι κι κιtoταvα oτη φτ€ρι. Μιi

ζoυνdμι φτ€ρι oτιγvfl 'μια Φ/κα-

λιιl, τηv T!ατoijσαμι oυλιγoυ για
να ισι(iσει κι' 'α'ιαvoυΘι6 €oτρoυ'

ν<ilμι εα δαγκoυμ€να τα κ&σ'ταvα'
'E6αν<iμι κι <iλλη μια οηy''καλι&

oτιγv{ φ'τ€ρι παvoυrΘι6, τηv πατoδ

σαμι ο'υλιγoυ κι' €6ανιilμι φoυτ'

1ι<1 τη φτ€ρι oι €να ξιιicoτρoυ. 'On

σου 1/α κωγεi 6λη η φτ€ρι τα κα'
στανα f1ταv ψημ€να.

Για να φουκαλνοιiμι τιg αυλ€g

κι τo{J oτι<lρι ατ' cκλcirγι €φκια'

v<iμι <poυκ<iλια απos τoυ φυτ6

φε|Lrκdλt πcυ μιiριζειv καλ* κι τ6-

διναν κι' απo0 μ€oα μιρι<i oτην

τρ6πα απ' τηγ κciδα μη τα τoi-
πoυρα για γα λαγαρνιiει τoυ κρα
αi κι να μυρ!ζει καλd.

'ovταg ειμαστoυν πρ6oκoυπoι

μciζoυv<itμι φτ6ρει9 για να κλε[-

σοUμι τιq καλ06ειζ oτην καταoκf1
νoυ,ση. 'E,δινιiμι φτ€ρειg στoυ κι-

φdλι να κυτciζoυν σιαπdνoυ, €Θα-

v<frμι φτ€ρειζ στου λoυρ[ να κυτιi'
ζoυν oιακdτoυ κι 1oρηΘι1μι τoυ

xoυρ6 των αγρ[ων.

'ovταg €6ριακ<iμι κdνα Xαμπη'
λ6 1ουvτρ6 κλαδ[ απo6 δ€ντρoυ

πo,υ μαζ 6αoτoooειν παvoυΘι6 τ6-

φκιαv<iμι 'κo6νια κι κoυνιo0μα_

στου1l. Σι πιoιμ€να ξ6λα απoδ λι-

φκιiντγια, καoτανι€g, f καρυδι€g
€φ,κιανιiμι τραμπ<iλειg, 6vταg oυ

r<ιριoτ€g αυt6g €ργοvταν σ/toυ μα
1αλι1.

Σαv πι1νiδι εl1αμι κι τιg 66λ-
τειξ μαζι μι dλλα πιντγιd oπα

μπαξ€vτγια για Θαταιv6μoυρα,
oΦκα, μo6ρα, τσαμπoυλ6για απos
καρ6vτγια, σταφijλια, μαζoυv<iμι
πατcJλια, κριiνα, τoιiπρo'υνα, κo0

μπcυρα, 6λαατdργια 6πoυ Θαται-
,-ι€g του τιg ξuφλιig κι τρd}γoυv-
τι. μ<iζcυv&μι ιiγρια α1λ<iντγια,

γκ6ρτoα, προι]να κι χιλια γγι6
τ€τ1ια. Mιiζoυνciμι κι τdφιρνd)μι
ατoυν κ6ρφoυ για 6oταρναq.

Kι τα κ6λιιlτα flταν €vα απτti
τραγ* πιxνivτγια πoυ καρτιρoι]'
oαμι πιbq κι πcirg 6λoυν τoυ ;4ρ6-
voυ. Tιg τζιoυlμπανiκειξ μαζ τιq i-
φιρναv απτf1ν αρ1f1 απ' του σα-

ραvτιlη,μιρου κι επιζιi1μι 'μι rταιJ_

τ€ζ, 1τυπ6νταq τιg .μoυo<iνaρειg

κι τιζ ,πδρτειζ σαν πιxνιδι κι για
vα μαΘ€νo,υ|μι κι τoυ τρα}oΦδι.

Απ' τιg 'μι<i ντγι6 τα μισ&νυ-
χτα κινoιiσαμι μι τη τζιoυ]μπανι'
κα κι του σακoιiλι για vα π<iρoυ'

μι ζΘιiρνα 6λει9 τιg π6ρτει9 απ'
τoυ μα1αλ<i xτι}/π6νταq μι τη τζι'
σuμπαvικα κι τρα'youδ<irνταζ:
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((K6λιvτα 1μ6λιγτα oo0ρ6α 6αoiλινα τoυ σκυλι σoυ

τραν6 κoυλi.κι Θ'6λoυ'' Θιiλαυ δε Θtιiλoυ' τη μ<iνα ooυ

κι αν δε ,μι δcbg τη μι5α'α oo'υlξμoυ'€να κoυρiτ'oι

να τoυ τoι,μπιb να τoυ φλιb κι πdλι δα ατoυ φ€ρoυ>'

K6οολιντα μπdμπoυ!

Tcbρα 6λoινoι γινικ<iμι αPιστoυ

κFκiπιδoι αληομoυγoι1μι αττoι1 γd'
λια, γ<iλια τα xρυoιi τα αιlτ€τηια'

Kι τι δε μdζoυv<i'μι ατα κ6λιν'

τα τ6τι, ξυλoυκι6ρατα, καρΦvτγια'

o0κα, κ<loταvα, ρ6νεγια, κιδcb-

νια, σtαφιδειg, πoυρκti κι τι δ€ν'

Η ζιoυμπανiκα f1ταν €να ξυ'

φλιoμ€νου ξ6λου oα 1ειρoΦλι ιi-

που 1oυλι6ρα ξυλ€νια μι €να τoι'

6πουρου 1oυντρ6 €vαν ρζoυν oα

oκιπιlρι oτην <1κρα αα γ'φυΘιι1

που 1αlπo6,σειν'

Tcbρα μo'6γκι παρdlδειζ π€ρνoυν

τα πιντγι&, τα φρo$τα στα πoυ'

λιlμo6ν .oιαπ€ρα. Τ6τι κι1γ'καν€-

ναg δε Pαζ €δoιrγειv παρι5cδειg'

A1κ6μα κι καζdνι για αρακi €'

φκιανdμι τo'υγ τσoυκαλoυμflνα'

oτc,υ μαxαλιi. 'EφκιανΦμι Φoυρ'

voυν μικρ6ν €6ανιiιμι φoυτ1ι<i κι

τσιπoιJ'ρα στoυ καζιlvι πoυ τoυ

oκιiπαζ&μι 'μι ειδικ6 καπ6κι για
vα Θγ<iζει'αρακt' 'oληιl πην ημ6'

ρα του €κτιζ&μι μι κ6κκινη λd-

σττι κι κιαραμ[ντγια, κι τoυ' 6ρα'

δι για να μη γ€νει κdναq χατdζ

FΙ ,κιiγα γιαγκoιivι μαg τoυ 1αλ-

votiααv oι τραv$τη]ρoι κι μεig την

<iλλη τηv ημ€ρα πdλι τ6φκιανι5ιμι'

Kι η Qoυρλα α'τor3 ξ0λoυ γ€-

νουντ'αν. Φoιiρλειg oτη Nιιioυoτα

6φκιαναv oυ τxιξ Ψoυ συ Kανταρ

τζf1g ου N<iκηg oυ oιδηP&ζ' πo6'

1ειν τ6ρvoυν κι €φκιαvειv κι ξυ'

λ6νια κ<jryκλα, 'κι oυ BαρΘ€ρηq

oτoυ' ooυ'κciκι τoυ A'ρνη' π6φκια-

vειν καρ€κλειg' 'Oλoιvoι κoυΘα'

νοΦoαμι μια φo6ρλα μι τηv κ6ρ'

δα τηζ oτ_η τζ€πη μgζ (φα}τ' e) '

'Oπoυg φαiαητι κι σrη φoυτoυ'

γραφια η Qo0ρλα ξφι μια τoι6μ-

κα αττΦoι€ι6 'κι €vα καρφι κ(itoυ

καρφoυμ€νoυ oτoυ ξ0λoυ κι κoυF
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μι 6φαγειν

η Θ€λου

Φφloγρoφiq 3

μ6voυ μι ιρινi. Για να μηy €ινει

νταρντciρα η φοΦρλα κι ιr'α ατ€'

κιτι oτo.ιjν τ6πoι1 6νταq τη ρi1νειg

πρ6πει τoυ lκαPΦi vιiαει iαιoυ oτην

iντγια τη γρ'αμ,μf1 μη του κ€ντρoυ

τηg τoι6iμκαg" LΙ φo0ρλα γ€νoυν-

ταν απo0 ξι1λoυ oυξιιig η πιξαρi-

τικη πo6ταν μαi Θαριd κι 'μαι κα_

λ{ γιατi δεv δ61ουνταν τρι1πειg

απ' τα xτυττf1ματα 6πoυ9 τηg oυ-

ξι<ig' Tρcυγιoυρvo0'oειg την κ6ρ'

δα (τιon}ταv θvα ' ιν&μισι 'μ6τρoυ

μακρι<i κι ειχειν ντγι6 κ6μπoυ9

oτιg <iκρειg), απ' τoυ καρφι κα'

τιi την τoι6μκα μ€1ρι vα φτ<iοει

lo'ιαμι απιirνoυ' Σκdλoυνειg την

κ6ρ,δα απ' τoυν κfμπου ανΦμιαα

απ' τα μιoκιιi τα δξτυλα κι 6-

πoυg 6αoτoιiσ1ειζ τη φo6ρλα oτη

1oδφτα σoυ' την 6ρι1νει9 ιιη δι1'

,crμ, o"* 1cbμα κι €κλoυΘ'ειv 6'

πoυg ξυτιλ(γoυvταν ατι6τoυμα η

κ6ρδα.'Yαταρναg αμπoυροΦoειg'

απ' τσυ xιbμα αlτoυq €κλoι'θειv γα

την π6ρειq μι τα τρiα τα &jc1τυ'

λα τα μιγ6λα ατoυ νΦxι απ' τo{')

τραv6 τoυ δdq(τυλoυoτoυ διξi τoυ

x€ρι fι κι στηγ αττολ&μι μη τα

vοyι6 τα δξτυλα'

,\'υτ6ζ εiνι φo0ρλα }'εν δεν εivι

ντουρo6ζη9, oτcrΘιρξ αμd τα

κλιilΘ'ει τα λ6για κι 'tιζ, πριlξειg

τo1ι.} σαν τ.η φoι1ρλα. Nταρντ&ρειg

dταν oι φoΦρλειg πoυ δεν oτ€κoυv-

ταv στotΛ} τ6πoυ 6νταq τιg €ρι-

xνειg τηγιναy κατt1 ιδ<ir κι κατ<l

εικθi.

Tου κuριιilτηρoυ πι1viδι ψι τιq

φοιiρλειg f1ταν τ' αλιirνι 6πoυ9 για
τα o€γκια πoι1xειv μνιιi γρqμμf1

oτη μ€oη, κι σιη'ψ6oη τηc γραμ_

μfιg τoυ κιρν<1ρι, €να μακρoυλ6
oτβr7κυλoι.l οαν αrγ6' Toυ φdρ'
δουq ,απ' τ' αλ<bνι (η διιiμιτρoυ)

f1ταν ιν<iμιoι iμ€τρoυ' Στoυ κιρν<i'

ρι 66αιlειν oυ π&σα €ναg απ' τ'α'l-

τo,ι}ζ /πoυ €πιζαν κι απoι1 ιrια φoιiρ

λα. ''oπoιοiυg χτΦτorjσειv μι τη

φ6ρλα τoυ,, πoι} τηv €ρι;1νειν

ατoυ κιρνιiρι μια ντγι6 φo$ρλειg

κι τιg 6Θγα,ξειν 6ξo'υ απ' τ' αλcb'

νι, κ€ρδιζειν τη φoιiρλα' Αγ δεν

xτuπο$'oειg φo0ρλα κι' θμνιoκ'ειν

η δικf1 σΦυ μεζ τ' αλ<irvι €'πριπειν

vα Θιiλειg κι &λλη φo6ρλα' oι
<iλλoι π6πιζαv 'αμπoυρoΦoαγ να

1τυτη'ooυν κι τη δικf1 ooυ τη φ'oιiρ

io *, αv την €6γζαν 6ξoυ Θα

την κ€ρδιζαv.

Σι 6λει9 τιg ωlλ€g 'α5ι' τα δη'

μoυτικ<i τα ακoυλεiα, €πιζαν φoιiρ

λειg 1oυρig αλ<irνι'

T<bρ,α τα Θρ€φα μαΘαiνoι'lν oι

ακριΘ& πιxviνγια κι 6λoυ πλει6'

τηρα γυρ€6oυν'

T6τι 6να πιxνiδι oτoυ τζι&κ'ι

κoυvτξ f1ταv κι η φυooιiρα' 'Evα

μακρΦ 1oυvτΦ κα}αiμι ioιαμι ι'

ξiντα - ιΘδoυ'μivτα π6vτoυg πoυ

τρυπoιioαν μι oι1ρμα τα γ6vατα
yια να πιρνι5ιει α€ρα€ αττo'6 μ6oα'

Στην <iκρα κΦτοι'lvταν oι €να β'

ζcυ πoυ τμ-lπo0οειν κι αυτξ μη

τoυ αriρμα σι μικΦτηPη τμlπcr'

Ιnη τη φιroοι1ρα φιrσo8σqμι qι

φoυτ1ι<i απoΟ μακριιt γιο( ι'α α'

,,ψ.ι, *ι, να 'μηγ καiγouμ€αιι' 't!'

ταν κι σαv πι1νl'δι, ζiι:αoιiααμι

οτ' αφκκt απ' τoιξ dOιλoυg για
ν,α τoι}q oκιξoυμι για γoι1oτoυv'

AποΦ τιq φoliρλειq, ιτια' ειπα1'

μιρικoιig πo,υ λεν πoιrλλ<l νταρντιl

ρειg, dλλoυg toιξ εiπαv φoΦρλειg'



'Evα καλ<lμι Φrτ' τoυγ αργα-
λι6 τρ,αν6 απ' τ' αυτιi πoυ μ<i'

ζουναν μπαμπακ6νημα κι ε(1ειν
20 - 22 π6ντoυ9, τo6xαμι oαv 6'
'πλoυ. 'EΘαv<iιμι μ€oα 1orrνι<i cr_

πο,0 1αρτ[ μικρd κι τα φυoo$οα-

μι μι δι1ναμι να π<iνoυν μακριd.
Στιg ικδρουμ€ζ απ' τoυ σκoυ_

λει6 αντ[g για oκιν[ τα κoυρi-

ιοlνΙνιιi γρη& αΙτ' τoυ Kαoτιγκdρι
[φιρειν τoυ x<ioει-xdoει Παιaαγ[τoα μoυ ν'α χdσει)).

τoκια 6κoυφταv μtα λι.ryι<i μακριti
κι την 6φκιαναν oκιv<itκι για να
πα[ζουν κι ν' απηδoιiν' Nγι6 6"

κ}'c,υΘαv τoυ ακινi κι 6ντα9 ,αυτf1

πcυ απηδο'0σειν ακoυ'μπod,oειν τoυ

ακιν[ μη τoυ σd)iμα τηg €xανειv
€πιρνειv τoυ σκινd)κι κι'€κλoυ'
Θειν για να απηrδξl66ruy oι <iλoινo'ι.

δοιiοαν κι τρε[g. τf,ooιρειg μαζi κι
6πoιo'υ9 ακoυtμπo0oειν τoυ σκινd'

κι €xαvειν.
Στην Aρ<iπιτoα 6oτιν<iμι 6o$ρ-

σειζ για vα τoακcilooιlμι π€oτρα-
6ειq. 'E6αv<iμι τραν€g π€τρεg να

μζιirνητι τoυ vιβ κι να τρ€1ει oι
€vα ,μ€ρoυg. Aποδ κ<iτoυ €6αvιiμι
πoυλλd λιαν<1 ταιiκvα μι }ογι€g
πoυλ6 αvακατουμ€vα Eικεi ι4tιι'

φτειν τoυ νιρ6 κι oι πιiατρα6ειg
oκc!λoυvαν στα τσd!κνα κι δεrr α'
μπoυρo6oαν vα φ$γoυv, €toι τιg
τα<iκουνΦμι. K<tΘι μ€ρα ιγλιπ<iμι
τιq ΘoΦρoειq (Θρ61ια) αν εi1αv
καμνιιl πθoτραΘα.

Aπηδo6σαv μι τ'α vτyι6 τα πoυ'
δ<iργια κι 6xι μη τoυ 6να. Aπη'

_Eι. ^ Ο ^^ 
tlP,lκ,γΣJ}'lΨγΙ,γ 

Ξ

Ξ
=

Ξ

Ξ
=
ΞΞ
=
Ξ τoυ nouκδμtooυ μi τoυ lλδκl, τoυ oιαλlβδρΙ μi τoυ Ζouvdρi τoυ ' Ξ
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ol λαΤκoi oργαvoπαiκτεc Tnξ N&oυσαc
Kαl n ToΠlκfτ μouσlκli

Zoυρvdc: Στ. ΠαξορδvτZηc, Δημ. AγγδλτZηc. Νταoδλl: Tρ.' Πα4oρilrrζηc' (Π.Λ,l.)

Στα0ρo Παζαρ€voκη, ο Kοrv)νog

ΨαΘ<ig πoυ 6παιζε δε0τερo ζoυρ-
νιi, oυγoδειjονταζ τoν Bαγγ€λη
ΨαΦci και o Tριiφων Παζαρ€ν-
σκr;q γι6q τoυ Στα6ρoυ.

Στηv κομπανiα των <Aλιciτoη>

6'παιζαν o Xρξoτog Aλιιiταη'g κλα_

ρ(νo, o πατ€ραq τoυ N[κoq. Kρoυ-

ατ<i και o Θεiog τoυ'A,γγελog
Tρομπ6νι. Aυτoi γνcilριζαν καλι1

τα Bλd1ικα τραγoιiδια και €παι-

ζαν ατα πανηγ6ρια, τoυg γdμoυq
και τα γλ€ντια ταrν Bλ<ixων. Σε

tiλλη κομπαvlα €παιξαv, o Aντιb_

νηg 'Avτog 6ιoλi, o lνlπ<iλιαg Θιo_

λi, o Δημf1τριog 'Ατoηg κλαρiνo
και o Aντcbνηg Bελιγκντ€νηg τρo'

μπ6νι. Kαλ6 κλαρivo €παιζαν επ[-

oηg o Γι<bργoq Tociφκαg, o Γειilρ'

γιog Δημητρiαg και o Kατo<iνog.

'Evαg αδελΦc τoυ Avτ<bνη 'Αv'
τoυ €παιζε oι}τι και vτcιo$λι.

Η Nιioυoα δεν φημιζ6ταv μ6νo

για τα κρααι& τηg, αλλ6 και για
ιloυζ oργζγoπαiκτεg τηg,. oι ζoυρ
νατζf1δεg αγ6ρζαv το*rq ζoυρv<i-
δεg τoυg ατo xωρι6 Γρi6α αττ6

τoν Xρf1oτo Kiνη, εττioηg ατι6 την

Γουμ€νιαα, αλλd πdντα τo επιατδ

Παλιo[ oργαvoπαiκτεg ατην Nιi
ο,υαα f1oαv o Avτcirνηg Γκα[vτα-
τζηζ (Ι89Ι - Ι957) πoυ αυv6'δευε

τoυζ τoπικo69 1oρo69 με την γκιi'
ivτα το'υ, ο Mf1τρog Xοι16<iναg' τιo'

λ0 καλ69 ζoυρνατζf1g και αργ6-
τεPα o Σταfρog Παζαρ6νoκηq
(γεν. 193,σ Γoυ'μθνιοα), o Eυ<iγ'

γελοg ΨαΘ<ig (γεν" Ι936) και lf,ι

δυ6 ζoυρνατζf1δεq. oι λαiκol oρ'

γανοπαiκτεg τηg Nιioυααq, σχη'

μdπιζαv τιq λεγ'6lμεvεg <<κoμπανi-

εζ)) και €παιζαv και oτα ιiλλα

1<oρι<t του N. ΗμαΘiαq και hΙ.

Π€λληζ. Στην κcμπανiα τoυ Ψα_

Θ6 €παιζαv o Δημf1τρηq Ψαθι1g,

αδελφ69 τoυ Bαγγ€λη νταoιjλι
(γεν. Ι95'2), o Eυιiryγελog ΨαΘ<iq

ζουρνd, τον οπo'[o αργ6τερα αι.lv6-

δευαν oι γιoi τoυ Γιcb'ργog και
Aντ<bνηg με νταoΦλια και o Δημf1'

τρηξ με ζoυρνti. 'Αλλη κoμπαviα
εi1ε o Σtα6ρoq Π'αζαρ€νακηg με
τoυq γιo69 τoυ Δημf1ερη και Mα'
νcilλη, δυ6 ζoυρv<iδεg και €να νπα-

oιiλι η δυ6 ζoυρv*δη, ooπρtiνo

και νταo6λι. Zoυρνιt €παιζαv επt'
σξζ o Δημfιτρηc Λγγ€λτoηq (γεν.

1945), πoυ oιηφ<i αυv6δευε τoν
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μιo ,το €φτιαxvαv και τo πρoo<iρ-

μoζαν oι iδιoι αιjμφcoνα με τιg
πληρcφoρlεg τoυg. Mετct τoν Mf1-

τρo XαΙΘciνα, ξακoυ.ατoi ζoυρνα'
τζηδεq €γιvαv τα ντaυ€τα Eυtiγ_

γελaυ και Kωv) νoυ Ψα,Θκ1 και
Στα0ρoυ Παζαρ€νoκη - Δημfιτρη
Αγγ6λτoη. o Eυ<tγγελoq ΨαΘιiq

επi οκτιb ,μflνεg γυρνoιjoε oτα απi
τια τηζ Νιioυo'αg για να μ<iθη α_

π6 τoυg γ€ρoυq, τα κoμμ&τια και
τα τραγoriδια.

oι λαiκoi oργανoπαiκτεq €παι'

ζαv ατιg γιορτ€g τoυ'Aγ. Γεωργi'
oυ (oτον αυλ6γυρo τηg εκκληo['
αg, γ6ρω γ6ρω εixε κελι<i και ε_

''Eρευvα:
Στ€λιoq i. ΚoΦαxεiλnq
Ι δρuτftq και διευΘιJvτftq

MoυoικoΦ Moυoεioυ
Θεoo'αλoviκnq

κεi €o,τηναv τoν xoρ'6 oι γυvα[_
κεg), τoυ Aγ. Πρoδρ6μoυ o' €να

qξωκκληαι, τηq AναλfιΨεG)q στov

Αγ. Nικ6λα, την Πρω,τομαγι& ε_

πioηg oε ανoικτo$g 1<ilρoυg πdv'
τα και τηv Πρωτo1ρovι<l oε γλ€ν-
τια. Για τo'υg γ&μoυg πoυ γivον'
ταν σε ιiλλα xαlριιi, ξε,κινoι3oαv

με τα π6δια γιατi τ6τε δεν ε[xε

oυγκoινcoνiα ατι6 την Παραoκευf '
'Eπαιζαv τρεξ μ6ρε9 και €φευ-

γαν τηv Δευτ6ρα τo 6ρdδυ.
Τo ,μεγαλιiτερo κ€φι 6μω9 oτηv

Nιloυοα, €φ,ερνε τo' Kαρνα6dλι'
'Evα oμαδικ6 ξεφ<fuτcομα αυΘ6ρ'

μητo και πηγαio. Mια προrτ6τυτη

αποκριdαrικη υπ6Θρια επιΘεcitρηoη

πoυ διαρκoriαε δ€κα π€vτε ημ€ρεg
και τελεiωνε τo 6ριiιδυ τηg KαΘα-

ρcig Δευτ€ραg.
H ταrιικf1 μoυoικf1 oυν6δευε τoυq

χoρoξ σEo €€ιμο <Γιαviτοαροι
και Mπo6λε9>.

oι ζουρvατξ{δεq €παιζαν πριir-

τα τov:
<Zαλιot6>, αργ6 κorμμιlει. lνΙ'

αurεro ψ&ζευαν κ&θε Mπoιiλα ατt6



τα σrtιτια και Φγαιναv μπρoσrd
στo δημαρχ,ε[o 6πoυ €οτηvαν τoν

xoρ6 και παρακαλοι1,ααν να πιi-
ρoυν την ιiδεια γ'ια να Θγdλoυv
τα σπαroι(i.

oι μοuoικo[ μετ<i αρxινoΦoαv
τιg πατιvdδεζ (ζΩq π6τε παλλη,κei-

ρια>, <<,P6iδo)), ((τ' αλd)νια 'μαχα-
λ<i>, <<'μπoλιciryω> κ}ιπ.

Γυρνιbvταg 6λη τη Ιt<ior.rαα, β-
ρευαν τιg πrιν<iδεξ και διαoκ€-
δαζαv. Σε κ<iθε γειτoνιci χ6ρευαν
μ6νοv oι xoρευτ€g πoυ ε[ναι απ6
εκεi και με διαφoρετικfl πατιν<i-
δα. Στo δημαρ1ε[o μπρoατιi, oτf1-

νοvται 6λoι oι τoπικol 1oρo'i; lν1α.-

κρuvlτocr, NταΘ€λη, Σclτ{ρη, Πα-
λιι1 Πατιαδι<i Παπαδιιt. 'Eνα 'μι-
κρ6 παιδi κατ6ττιv ;4oρε6ει τoγ
<<lΙνloυαταμπ€iκo> xoρ6 πoυ μoι<icζει

λiγo iμε καλαματιαtlo. 'Eπειτα
6λοι μαζi xoρΦουν €ναv γρf1γo_
ρo χoΦ τov Nζιiιμικo.

AκoλoυΘεi 6vαg πιo αργ69 xo-
ρξ, o Mελεκ€g και €πειτ'α τo ((Σα

ρι1vτα π6vτε>>, πσυ Xoρεrrεται π<frλι

απ' 6λoug, κυκλικ6q oυρτξ 1o-
ρ6ζ.

Στηv Nιioυοα καταφθιiγoυv δG-

κιftδεq 1ιλι<iιδεg'ετιιακεπτcil,ν κιtΘε

1ρ6νo για να ζξooυν τηv παρ,α-

ζιiλη τoυ Kαρνα6αλιoι] 'μ€ ηγ
γνf1oια 1αρακτηριoτικf1 τoπικη

μoυοικf1 και τα Nαoυoιrilτικα €Θι.

μα.

Tελειcirvovταg Θ€λαr vα ευχαρι-
oτηoω 6λoυq τoυg λαiκoιig. oFryαr
νoπαικτεζ τηζ Ndaσυσαξ yια τιq
πληρoφoρiεq κcxι τιq φοrτσyραφι-
εq που μoυ 6δωoαv και Θρισκo1rται

Φ,μ.ρα στην συλλoγf τoυ Moυοι-
κoι1 Moυoεloυ Θεσσαλoνiκηg.

Κυκλoφ6ρn,σε n τελικli δ,nμoo[ευon
τoυ Mακεδovικoli T6φoυ Λ$oωvoq και καλλικr\6oυξ

Πρoσ€ξατε

- ol oτηλεc Tηc ."ΝlΑoYΣΤΑΣ. εiνoI αrη δdΘεoη 6λων
τωv Ναoυoαiιυv {<σl Tωv φiλωv τoυ Περ|οδlκo0.

_ ol αnoαrελλoμεvεc Ylα δηΙJoσiευση εργασιεc κο| θρθρα
vα εivσl oirιrroμεc σε 6 To πoλ0 oελiδεc γρσ{poμηXοvηc κcll vo
μηv 6xουv δημοolευθεi oε 6Mo ΠερroδΙκ6 η εφr1μερδo.

_ Παρακληση οl εργσσiεq vo γβφοvror σΓη Δημoτlκη κοι
με τo μογoTovlK6 σιjσημo.

_ H .Ν]AOYΣTA- δεv φ6ρεl Kαμiα εUθ0vη Ylα Tlc εκφρo_
i6μεvεc γvΦuεc των σUvερYατιbv τηc.

- Eργαoi'εc εiτε δημoαιεuθoOv εiτε 61l δεv εlnlσTρ6φovτot.

TA ΓΡAΦEΙA TFΕ (NIrAoYlETAΣll

o Σδλλoγoq Ατroφo}τωv και το τrεριoδικδ τou <ΝlΑ-
oYΣTλ> ατεγζovται ατη Δημoτικι\ tsι6λιoθ{κη.

'Ωμg λεrτoι.lργΙαq:

K&θε Παραoκειη 6 - 8.30 μ.μ.

f* σUvδxεrc απδ τηv oελΙδο l l

ρθρτημα ΙΙΙ, με επιλεγμ€νη Θι-
6λιo,γρciφi,α ειδικιi για τoν τ<iφo

Λιiαωνoq και Kαλλικλ€oυg 6λ€πει
κανεig και τo oη'μαvτικ6τατo oυγ
γpαφικ6 €ργo τωv Eλλf1νωv αρ-
xαιcλ6γωv για τoυg μακεδovι-
κo0q τ<iφoυg. Ιδιαiτερη δι<iκριoηl

γ[νεται (κεφ. ΙΙ, oελ.2I) για τη

μο.voγραφ(α με την oτω[α o Φ.

Π€,τααq δη,μo,α[ευoε τov ,qM€γα
Tιiφo>: <<ll κατι1 τo 1966 δημooir
qυoη απ6 τov Φ. Π€τoα τoυ μεi
γioτου απ6 τoυζ τΦoυq αlτo0g,
του <<ivlεγ<5λου Tιiφου> (τιiφoq Ι 8

C), f1ταv oημαντικ6 ορ6oημooτηv
αvtiλi.loη τoυ μεiζoνog Mακεδoνι-
κcιi τ<iφου και ηv τεκμηρ[ωοη,
aα.lτo6 του oπoυδαloυ περιφεΡει'α-
κoιi μvτ1με[oυ. Η μελ€η τoυ Π€'
τoα €Φαoε πoλ6 πι6 π€ρα ατεo

μια πλf1ρη €ρεuνα τoυ [διoυ τoυ

μvη,με[oυ με η] συyΦycrγf1 πoλλτbv

και oπoυδ,αiωv πληρoφoριιirv και
απ6 τηv αρ1αlα γροιμματεiα 'και
απ6 ,μαρτυρiεq rηq πφιofiφ.
Kαι προoΘ€τει: <βλ}ιιl {rοo' βετα'
ξιi 6γιvαν v€εq και αημαvτικ€g α-
νακαλιJψειq' πoυ περιμ€νουv δη,'

μoolευoη".,. Συοτηματικf αρχαιo'
λoγικf1 €ρευvα τηζ 6ληq περιoχηs

1ρει<iζεται για 1rα 6οηβitoει αην
καταν6ηof1 τoυ τi €γινε κατd τηv
αρ;1αι5τητα o' αυt6v τo σ'τoυ-

δαio τ6πo τηq Mακεξoviαφl.
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<πoλλdrγ δ' αvθριbπωγ iδεv 6aτεα xαι v6ov 6γYω>>

(oμiρoυ oΔYΣΣElA, Α, 3)

'Oοα πληoι<iζει η <iνoιξη και
τo, καλoκαiρι, τ6oo o voιig μαg
π<iει ατιg διακoπ€g και τα ταξ[-
δια. Και oαv <iλλεg oειρf1νεg τα
διιiφορα και πoλυπo1κιλα ταξι-
διαrτικ<iι Πρακτoρεiα μαg 6oμΘαρ
δlζoυv με πρoγρ<iμματα, γεμ<iτα
ανεμελιd και <παραδεiooυφ>.

Aλλι1 τi ,εlναι πραγματικd τo

TAΞΙΔΙ; Aυτf1 η μετακ[νηoη τoυ

αvΘρrirιoυ απ6 6vαy τ6πo' oε €ν'αν

<iλλoν;
'Ιαωg να ε[vαι μια απ6 τιg πι6

παλι€g και απουδαiεg δραoηρι6τη
τεq τoυ ΑvΘρcbπoυ, o oπoiog ατι6

τουg προiατoρικoιjg 1ρ6νoυ9 ταξι-
δειrειrσυηr'εχrilq. Kαι 6λη η Ιoτoρiα
τoυ ε[γαι γεματη απ6 τιg μετα_
κινf1oειq και τιq περιπλανf1οειg
τoυ. Mαρτυρ'[εq πιlμπoλλεg, πρo'

φoρικ€g και γρ'απτ€g, ιoτoρικ€q
και μυθιατoρ[εg, υφα[νoυν €να

πo}αr1ριομo και πoλι}Θoυo ιστoρι'
κ6 oκηνικ6.

Oι πρoΙoτoρικoi dn€ρωπoι τα-

ξ(,δευαν και ιiλλαζαν τ6πo για να
6.ρoυv καινo$ργιoυq κυνηγ6τo'
πoυξ και αργ6τερα καλ6τερ<ι λει
6<5ιδι'α και 1ωρdφια. Yατεβτερα,
στouζ πρclτoioτoρικo6g χΦγoυg
και σε oυν€1εια oτoυg ιoτoρικo0g,
τα ταξiδια 6xoυν κατακτητικo6q
oκoπoιig, πoυ περu6dλλovται με
αtγλη και μυΘoπoιoιlντcrι oτο τ€'
λoq (Λργoναυτικf1 εκατρατε,[α,

Tριoiκ6g π6λεμo9 κλπ.). T6τ9 ψd'

χvoυν για ευφο.P&τερη γη, πΦ'

4A

Πριν ωt6 τιq uπερτιoντιεq απo-
ατoλ€g τηq Aναγ€wησηζ, με τov
Xριoτ6φoρo Ko).oμΘo 1και τoυq dλ-
λoυg ε[vαι oυ1vιt τα ερευνητικ6
ταξ(,δια και oι διπλαrματικ€g αrιo'
oτoλ€g ωt6 τηv Διjoη oτηv Λνα-
τoλη (M<iρκo Π6λo και Bυζαι,τι-
νοi). Στηv Bυζαντιvfl ετιo'xf1 και
ατo Mεoα[ι,rνα εiναι ou1ιl€g oι ε-

παφ€g τoυ κ6oμoυ τηe Διioηq ιrε
τιζ αυτoKρατoρlεg τηg Λoiαg και
εivαι γνωατξ <o δρ6μoζ τoυ με-
ταξιo6>.

Mε τιg υπερπ6ντιε9,. 6,μω9, απo'
ατoλ€g τoυ Xρ. Kολ6μΘoυ, τoυ Mα'
γελ<ivoυ και τ6ocrν &λλωγ εξερ'ευ

νητιbν, 6λoι τoυg ψ&Xνoυν τo δρ6-

μo για τιg Ιvδlεg απ6 τη Θtiλαo-
σα για την 'Aπco Αvατoλf1, για
τηv πηγf1 τωv ,μ'TrαXαρικcilv, τoυ

μεταξιο6, τoυ xρυooO και τoυ ε'

ξωτιομoιi. Mε ελ<i1ιoτεg εξαιρ€-
αειg αυτo[ oι ταξιδιcbτεg τoυ Ι6oυ
αιιΙrvα εξoμoι<bvoνται λiγo πoλ6

με το ν€o πρ6τυπo τoυ κατακτη'
τη. Δεv ε(vαι πιιi ιi.τoμα περiερ'

γα και αυvετιi. αλλιi αρxηγoi ε-

νoπλωγ απooτoλcirν, 6[αιoι και ιi'
πληcrτoι. πoυ oκoπ6 με τη Θiα €-

χoυγ τηγ κατ<i.κτηαη εδαφbν και
ταυτ611cοvα τον πρooηλιτιαμ6 με
τη 6[α τιοv αυωxΦ6γ('γ και τηv

εξιrπηρ€ηαη των προσωπικ(bv

τoυζ συμφερ6vτcrν. H καrdκτητι-
κf1 τουg μαv[α κατ€oτρεψε xcbρεq
και λαοιig, αυτσκρΦτoρiεg ιθαγε_

vιilv'oηv Aμερικf1 και εξαφdcνιoε

ΠATATAΞIΔIA
.\.ι!ιι\!\ι\ιιrι.\.\r\t\r\rι.\.\.\ι\.

τεg 0λεg, 1ρtlο<iφι, 1αλκ6 κτλ. και
αργ6τερα για δο6λoυq.

Tα ταξ[δια oυνε1[ζoνται και
τα κ[νητρα αυτ<irν τωv ,μετακινf1-

σεG)v και περιπετειcirν επιbνυμων
(Oδυoα6α9) και αv<bvυ,μcrγ ατ6-

βΦV, o,μιiδων τ] και oλ6κληροlν

Toυ
,Axιλλ6α,Γκoιiτα

πληrΘLυ,oμcbν ε[ναι πoλλιi. Kαι oτιg

μυΘoλoγiεq 6λωv των λαιbι: απει'
κζ,νιζo1/ται, μυ,Θoπoιημ€νεg, 6λεq
αυτ€q oι μετακιν{οειg.

Nα μη oταΘo6με στην 'Eξoδo
των E6ρα(ων απ6 την Aiγυπτo
και τηv πoρεiα πρoζ τηv γη xα'
να<iv και να αναφ€ρoυ'με τιg ιiτιει-

ρεq μετακινf1oειg για λ6γoυq Θρη

oκευτικo0g, στoυξ μεταγεν6oτεn

ρoυq 1ρ6νoυ9' 'Eτoι, oι Kιν€ζoι

μoνα1οi επισκ€πτoνται τoυg Aγi-
o'υg. Τ6πoυ9 τoυ Boυ,διoμo0 και oι
Χριoτιαvol τηv Ιερουoαλf1μ, τo
Σιγci και ιiλλα μ€ρη τηg lι1€oηg

Ανατoλf1g. Για τoυζ iδιoυg λ6γoυ9
καL oι 'ΛραΘεg δι€τρεξαv τηv Α'
vατoλf1 για γα διαδ<irooυv τoν Mιo

αμεΘαvιαμ6 και ε[γαι γνιοατ6 oε

6λoυ9 τo <<xατζιλiκι> oτη λ1€κκα.

B€6αια, πoλλ€g φoρ€q κιiτω ατto

τα ιδιεoλoγικιi κηβγματα κρι1-

Θoνται &λλoι oκoπo[' Kαι oι προ'
oκυητ€g γ[vovται €μπoρoι και
κατακτητ€g (π.1. oι Σταυρoφ6ροι
κ.&.).



φυλ€ξ και λαo69 με πoλιτιαμ6.
Στo περιΘ<ilριo αυτηq τηζ επι-

Θετικηg πaλιτικfg, διατηρεi.ται
και τo κiνητρo τηg περι€ργειαg
και φιλoμιiΘειαg. E[ναι η €φεση
των αvθρcitπωv τηξ Aναγ€wηoηg
να γνωrρiαoυv τo αr1μπαr σηγ πo
λυμoρφiα τoυ, 'Eτoι αyατιτιiαoε-
ται η oυμανιοτικf1 αυτη τ<iαη και
γενvι€ται €ναg v€oq τιrπog ταξι-
διιbτη oτo I8o και t 9o αιιirνα τoυ
<εξερ,ευνητξ>. Oργαικbvoνται με_

γιiλεg θαλ<ioοιεq απoοtoλ€g με
oτ61o την εξερε6νηoη τωv ιiγναl-
oταrν ακ6μα περιo1cbν τoυ πλανf1_
τη μαq (Mπoυκεμ6(λ, Tζ€ημg
Koυκ, Kλ<1ρκ, Δαρ6iνog κ.ti.) . Kαι
πdλι π[oω ατt6 oριoμ€νoυq (εξε-

ρευνητ€φ> κβ6οvται τα κατακτη
τικ<1 οχ€δια τωy ιr€ων ιμπεριαλι-
οτιbv. Tcbρα ψdxνoυv πρcilτεg 6-

λεq και v€εq αγoρ€g,

Ag αφησoυμε τουξ εξερευνη-
τ€ζ και αυτoιig rπoυ τηγαv να ιδρι)
ooυv απoικ[εζ και να εκμεταλλευ
τoιiy τoυζ αυτ61Θoνε9. Kαι αζ
oταθoliμε στoν σημεριv6 τξιδι<b-
τη' τoγ περιηγηη, τov τoυρ(oτα.
Λυτ6ν πoυ φει1γει cιτt6 τoγ τ6πo
τoυ για κιiτιoιo 11covικ6 δι<iαημα'
Χωριζ ιδιoτ€λεια, μ6νoζ η oμαδι-
κd, oργανωμ€vog η οrvoργιiταl-
τoq. Tα κiνητμi τoυ εiγαι δι&φο-

ρα. 'Ιαtοg για ν' αλλιiξει τov
κοcθημεριv6 τβπo ζω{q, vα γνΦ-
ρισει και ιlλλoυq τoπoυq και dλ,
λoυg αΦlρ<ilτιoυξ, ισΦζ για γα ξε-
δ<boει f1 και vα πρoσκυησει κ&-

πoιov 'Α,γιo T6πo. ΠιΘαv6v, 6λα
αrτ<i και τo καΘ€να 1ωριoτ<l.

Tαξιδειiω, 6μωq, δεv oημαivει
μoνξα 6τι 6λ€πω ξ€νεg μbρεg
και πριiryrματα. Σημα[νει επiiαηg

φε6γω. o ταξιδιcirττ!ζ δεv αvo,i-

γει τιoρτεq μ6νoν, τιζ, κλεινει κι6-
λαq π[oω τoυ. Kαι 6ταv κλε[νει
τα μ<1τια τoυ ξανα6λ€πει π<inyτα

τo ,μ€ρog πoυ <iφηαε, [οωg για
πιi"vτα. 'ooo oo6αρoi και αγ εi-
ναι oι φαvερoι λ6γoι τoιr τξιδι-
o0 (αvακαλ6ψειg, εμπ6μα, πρo-
oκ6νηIμα κλπ.), τιq περισσ6τερεζ

φορ€q εlναι i'αωg πρoφdσειξ για αυτoi πoυ φΦγoυν μ6νo για να
τov παΘιασμ€1/o ταξιδιcbτη, 1!oυ φιrγoυv> !

ταξιδε$ει γιατi τov ελκ6ει τo κ&- Tελειcilιlοιrrαg, αq δοΘε[ oε 6_

λεαμα τoυ δρ6μoυ. Kαι λ€γει c λoυq αυτoriq τoυζ tδαvικo6g ταξι-
Γdλλοg πoιητfg MΠtOtlΙTΛEΡ <oι διιilτεg η εuχη τoυ δικo0 Pαζ ττoι-

μ6voι αληΘιvoi ταξιδιιbτεq εiναι ηη τoυ Ι(l\BΑiDFΙ:

(Nα ε$'1ε:lα.ι ';ιι"ναι. ψαxρ06 o δrρι5μo6

πολλα τα y'σ"λ'oy"α]'.ρ'Lν'α' τcρωiνω yα, €,,yα'ι
πlcυ με τJ ευ1αrρioτη]σι, με τi γα"ρd'
θοι μπαdνειq αε λιμdνα6 πiρ,ωτoειδωμ6yoυξ.
να cτω1ιατ"t1s'€'Lζ σ' €'|\r,'oηe[α' Φaινιx'''wi
ια1: τε( ιαλ'ξ mρ'α.ψατιεG y' απ''o}NΦ'σεLζ.''

...ΙΙ,iν.τα .|τa 'νoν cου xt,1,ειE την Ιθ&ν;η"'

Kαλ6 oαg ταξiδι !

ΦλεΘ<iρη. 1994

ι! ,Δωρε6ζ
Στο Σ1λλoγo Απoφolτωιr <<iAvαατ<ioιog Mι1αf1λ o Λ6γιoφl και στo

τrεριoδικ6 <δΙι&oυtrτco Ξδd)ρησαy':

1) To Kεντρο Γεωργικf1g 'lEρεηrιrαg Ιν!ακεδoνiαg - Θριnκηq (Θ€ρ-
μη Θεαoαλoν[κηq) ειq μvi1μηv oδυαο€α Nτιν6πoυλoυ 2ο.οoo δρx.

2) Η κ. Ελ€ιη oικoιoμoιr 2o.oοo Φx.
To ΔΣ. εvxαριoτε( θερμιi

Ioτoρiα τrιg Πi6λειυc Nαoιxonq
ΙαΙdΛJα0CIP}ΙΣE η 3η €κδoοη

τηg Ιoτoρiαg τηq 
'ιroληq μαq τoυ Eυοτ. Στoιηrιαvνdκη

με v€o κoλαioΦπo εξeiφυλλo

ΔΙABΑZET1E
[ζAI

ΔΙAΔIΙ1ETE
T,I{

NΙAoYΣTA
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ΠoIΗMATA

τoυ Μ6ριoυ ΑYγελ6πoυλoυ
ατι6 τη αυλλoγ{ <κpΑγT]EΣ TFΕ ΣΙΩΠHΣυl

Εξιboτεq δixιt}ξ καηrκελα

Στην αιΘ<iλη ιiφαγτηζ μ€ραζ
ξεκoυι6αριι5cζεται τ' <5ι1ριrμo νf1μτι

απ6 επi,oημα 1€ρια
Θoυτηγμ6vα ,αε γ<i'vτια Θεoμικf1g ξoυoiαg'
Kι εξιiριoτεg νξπq αrι6
τoυq vοr,Θρo0q αμπελιbvεq τωy αoτεριιi>ν

vυ1τtiνoυν τη ζωξ μcrq

με τρι1rπιεg νιi1τεgl ...

Kαι δραπετε0oυν απ6 τιg τρiιπεg

κ<iΦε αν€ριbπoυ oι λεΘεντdnβ'ραrπoι'

Και ιrιδερ€vιεg vυ1τερ18εq oκoυριζoυν,
ιr' €ρη,μoυq δρ6μoυq ι5παrιτηg φυγηc αιoξμιiτων,
κι απqμεiναμε κλειδοrνιζ6μενcι,
τρεμoυλιαoτ<i αvoρωπ<iκια
αε ιlαυτ[εq ιδειbν, πoυ υψ(bνoνtαι

σαι, κΦματοr αλλoτρiιυoηζ και απoυαiαζ'

Kαι ζoιiμε oε ακατoiκητα,
eτr6 Θαλερ€g ελπlδεg, κoρμιιll
Ω!'. γΦ,ρνα. Γtr}ρνα πoτιiμι πoυ σε δ€ρνει

,ξεγυμντομενη αrτo αΦγvεφα 6ρo1ιfι,

πoυ πΦτει και κατρακυλa oλ6γuμvη'

απ6 γ'κρζα μπαλκ6νια,
oε d1ρο_lμα γκρζα τoπεiα,

σαν (rπαραγ,Φq λι/rηq oδιiνηq ανsρd}'t6}γ'

ττoυ απoΘ€τoυv vεκρ'6 τoν εcrιrτ6 τoυq

στo oυσιαστικ6 κλιν<iιρι τηξ γηq"'

AΘA{Ν]ΑTE Σ t ΙNlfi,1lEΣ

Στρατιωτικli κατoxli
Στα oρ6oημα τCον oπιτιιilγ
oρrΘ6oτατεq παλ<iμεq

αλυooiδα αρxα'ιiκιi ακροκ€ραμα

xαιρετο6ν Ρωμαiκιi
τoυg 6αρΘdρoυq,

που 6ρo τolπατoιiγ oμ&δι
τo 1τilμα τηg αιiρκαg μou.
Φευγατ ιoμ€vα περιoτ€ρ ια
ορφ<5cνψαν τιq 1oιiφτεq μoυ
και 1<iθη'καν...
<1o',ρo μττoυκ€τo
οτo αμαλτιoμ€νo μυx6 τ' oυρανo6,

oτιg γooλι1ζι€ζ τKiιχvεq,

τα .μo1ια 'μυoτι,κιi τoυ ΘEoY
ζητcbvταg να Θρoιiν.

Kι' 6φι.l^yε η περιoτ€ρα τηg λευτεριξ
φοριbvταg oτo μαθητικ6 τηg' πηλf1κιo

κoυ'κoυΘdγια oλ6ηρυoη

τηg γι,c}αηg f1 τηg 6λcrκεiαg,

o6μΘoλo δiφορo κι αδι<iφoρo'

Κ' ε[ναι η ν6xτα
τηg νυxτ6μερα νυ1τoμ€vηq μ6ραζ
πoυ 6υΘ(ζει ηv αιχμηρf1 oκιιi τηq'

στη μoιJσκεμεvη aτι6 iδριoτα σκΦηc

Ψυχη μoυ.
Kι'ε[ναι η κηση τoυ coκεανoι1,

πoυ rrΦvει απ6 τιq οπηλι€g τηq γηq
τη σl(oτειvι<i τoυ 'Αδη,
και την ατλιbvει oτα κoμiλλια τ(ov 6υθ<irι''

και 1ελη dφωνα ψαριcbιl μovoλοryo6ν'

και 1ελη <jφτ,rνα αΦβπωv εvδo}'oγo$v

κoιαirι,ταξ, με ιrπερftφαυα μ&τια
πoυ 6γζoυι' l(ραι}γη κι ΦτρΦ'ιo6βντιt "
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ρα μ.€iσα στo Δ&σoζ> παρΦυσιd-
στηκα} απ6 το M'ακεδονικ6 Θ€α-
τρo, τα 6gηξ'@1E Σ'ερριbν και Ρo6
,βελ1ζ, και τo Γ{6o Θ€ατ'ρo τoυ
T<iαου Ριiμoη, o, <,Nτ(ληq o Μεγα_
λoπρετηg> απ6 τo Mακεδoνικ6,Θ€
ατρo και τo KαφεΘ€ατρo <οAρλε.

κiνog>>, oι <<Περιπ€τειεξ στην κoι-
λ<iδα> απ6 τo Mακεδoνικ6 Θ€α-
τρo και τo (('Evα ζευγ<iρι κ6κκ.ι-ι

vεg μπ6τε9> απ6 τo ΔΗiΠEΘE B€-

ρoιαζ. To €ργo τoυ ((Kαι 6μω9 κ<1

πωg €ται...>> τι'μf1Θηκε με τo Kρα-
τικ6 Bρ,α6ει'o Θε<iτρoυ τoυ Yπoυ,ρ

γiειoυ ΠDλιτισμoιj oτo, διαγtlvι-
αμ6 τoυ Ι990,. Παρoυαι<1ατηκε τo

7992 'στo Kρατικ6 Θ€ατρo Boρε,i-

oυ Eλλciδoq σε σκηνoΘ,εo[α Π<i:-

νoυ Xαρ[τoγλoυ και φ€τog αv€6η-

κε στη oκηνf1- toυ ΔΗlΠEΘE Bθ-

ρoιαζ σε ακηνoΘεαiα Δημiτρη
'Eξαργoυ. To €ργo μεταφρdστη-
κε στα γερμανικ& τo Ι99g.

<<Aπ' 6oo γvωρlζω>, oη,με.ιcbνει

o Δημf1τρηg 'Eξαρ1oq, <o Γι<iν'

vηq Tαi;τλι<icδηg αvf1κει οτιζ δυ6 '
τρε ig περιτtτιiroε ιg τcoν oιiγ1ρoνωv
Θεοιτρικιbν αrγγραφ€Φν μαξ πoυ

οelτoτελo6y την εξοriρεoη στoν κα-

γ6να πoυ ανοημκιiζει { επι6ιiλλει
'στoυζ Θεατρικofq συγγραφ€iζ
την δι'α6[ωοtl, r1v παραμovr] και
lδη'μ'ιoυργiα μ€aα oτηv α)γ}κεvτρΦ

τικ{ ιαoπ6δΦση τηζ πραrτε6oυoα9.

AνtiΘετα σ' Φlτfiι, τηv κooμικτ]

dτtιτηy{,, o TαΙπλι<iδηq ζ,εi στoν

τ6πo τoυ. Aττ6 τη B6ρoια παρακo'
λουΘεi τα γεγov6τα και oι.lμμετ€'

χΘι στιζ εξελ[ξειg, δ'iνoνταg τιg

μΙtχεζ τoυ στα μ€τωπα τηq πoλι'
τικ{g, τoυ πoλιτιαμoιJ και γενικ&
τou κoινωνικoδ 6[ου. BοιΘι& ριζω-
'μfrog oεov τ6πo του' dρρηκτα
δεμ€,voζ iμε τηι/ ιoτo'ρtα τoυ, Θμ:

φαv'ζει τα Θε,αtριi* toι, κEιμεvcr

ψ' εκε[νη' τηv α6[αoτη α:v6ττεια,

πoυ μ6νη τηq ηCαταμαρτι:lρε'l τov

πλoι}τo τωηr ιδddr,v και ηιv αστει-

ρευτη ανdryκη τΘυ συγγραφ€α

για καλλιτEαικi δηlμιoυργ[α και

Πρioφατα (5.2.1994) τo. ΔH
ΠEΘlE B€ροιαg, πcηρoυoiαoε και
oτην π6λη μαζ τηγ πριbτη φετει-
νξ του παραγωγξ με τo €ργo τoυ
Bεροιci:τη oυγγραφ€,α Γι<iννη Tαi-
πλι<iδη <Kι 6μω9 κι1πωg €τοι.'..>>,

πoυ εixε τιμηθε( με τo Kρατικ6
E-oα6εio Θε<iτρoυ το I99O. Mε τηv
ευκαιρfα α--τξ τo περιoδικ6 μαq
θειilρηαε oκ6τιμo ια κ&νει μια
πρ(}η' ελλιτη κοιτ' αι'<i.*κη. πα_

ρου'α[αοη του συγγραφ€α και τoυ
€ργoυ τoυ, αvαλαμΘ<iνolJ.ταξ την
υπο1ρ€αrοη για μια πληρ€ατερη
παρουo[αη στo &μ:εσo μ€λλov,
στα πλα[oια τgυ αφιερ<irματoq
στουq ντ6πιoυ9 λ,oγoτ€,xνεq πoυ
προγραμματ[ζει.

o, Γι<iννηq Tαi.,πλιclδηq γεννf1Θη
κε στη B6ρoια, 6πoυ ζεi κοEι ερ.
γ<iζεται. Eiν.αι τακτικ6 μιΞλog τηg
Eταιρε[αg Ελλf1νων Θεατρι,κcilν
Συγγραφ€ωv και τoυ ΔιεΘvoι1g Ιv-
oτιtc6του Θε<iιτρoυ τηζ oiYΝE
ΣKo. AτΙ6 τα ιδ'ρυτικti μ€,λη τoυ
Mακεδoνικo$ Θε<iτρoυ, πρoδρ6-

μου τoυ αημερινoι1 ΔtΙΠEΘE B€-

ρo'ιαζ.
'EyραΨε €ργα γιcr μικροιig και

μεγ<iλo'ug, τα περιoo6τερα απ6
τα οπo[α παρoιrοι&ατηκαν στη
oκηvf1 απ6 ΔΗΠEΘE, θιιiooυg τoυ
Eλευ'θ6ρ,oυ Θειiτρoιl και πoλλoΦg
ερc{σιτεχvικoιig Θι<iooιη πoλιτιoτι
κci:v oυλλ6γων. 'Eτcrι, τα <<'σyει-

€κφρ,ααη. Η, μ€1ρι α,f1μερα πλo6-
αια δρ&αη τoυ στα πoλιτιoτικ<i
πρΦyματα τoυ τ6πο'υ, δεν τoν ε.

μπ6διααν να €x,ει f1δη π1oω τoυ

Eπιμ€λεια:
Aλ6ξαvδρoq oικov6rμoυ

€να πλο.iαιo oυγγραφικ6 €ργo
πoυ' qριΘμε[ δ6κα παιδικ& Θεατρι-
κξ €ργα και δυo για μεγ&-
λoυg..

. . . . Tc oυγγρα<pικ6 6.ργo τoυ
Γιιiννη' Tαιπλιιiδη δεν 1ρει<iζεται
πια εγκci:μια γι,α να δικαιω,θει.
'E1ει δικαιωΘει και καταξιωΘεi
πιivω oτην πιo αλ<iΘητη ζυγαριιi.
Tηlν θεατρικf1 .oκηvf1 και τo Θεα-

1ρικ6 oαν(δι, τo 1cbρo πoυ κατα_
ξιcbvει και απoρρ,[πτει δια παv-
τ69 ouγγραφlε(g, ,ακηvoΘ€τεg κ,αι

ηΘoποιοjg...> (απ6οπαπμα απ6 oη
μεiιομα τoυ Δ. 'Εξαρxoυ στo πε-

ριoδικ6 <ιΠoλιτιoτικti Δρτilμενα>
τηζ ΔEτoΠcΙdΑ - B€ρoιαg No
s/1ee4).

'Αλλα θεατρικ<i €ργα τoυ Γιιiν
νη TαΙπλι<iδη εiναι <<To <iρωlμα

τηξ γηξ>' <Pετιρ€ o'τον €Θδoμoι>,

<Η γoητε[α τoυ λευκorj ρ6δ-oυ>
και τo τελευτα[o τoυ <o Θ<iλτog
εiναι ακ6μη εκε[l>. Απ6 τιq εξω-
Θεατρικ€g τoυ δραoηρι6ητε9 α-
ξ('ζει να oη,μειω,Θε[ η κινηματo-
γραφικ{ και φωτoγραφικf1 κατα-
yραφη 6λη9 α1εδ6ν τηg περιo f1g

τo'υ Π6ντoυ, πoυ €γινε σε τρεiζ α-
ποοτoλ€qεκει, τιξ oπoιεζ oργ&νω-
oε η E,6ξειvoq Λ€o1η τα €€η 198t
- 82 και 83' To απoτ€λεομα αυ-

Φc τηs δoυλε,ιrig fταν τρ[α κιvη-

ματoγραφικ<i δicορα ντoκυrμοcvτ€ρ

πoυ €1ouν πρo6ληΘεi κατ' επαν<i-
ληψη.

Για τιq διακρloειg και τηv συγ-

γραφικi τoυ δραoτη,ρ,ι6τη,τα, τov
Ιoιiλιo, τo,υ l99l , ψε ατ16φααη τoυ
Δημοτικoιi ΣυμΘoι.tλ[oυ B€ρoιαg,
9 61ryγραφ€οrq τι,μf1Θηκε με τo με-
τ<iλιo τηq #ληc.
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Γκρινιιiζoυ'με oυ1v<t ,qμεig oι
κ<iτοικoι τηq 'μικρf1g αυτf1q π6ληq,
δικαιoλοlγημιiνα τιq. περιoo6τερε9

φo'ρ€ξ,'αδικαιoλ6γητα κιiπoιεg
dλλεg και οvoμ<iζoυμε τηv N<ioυ-

oα <νεκρo6πoλη>r και <κoιμητ{-

Toυ
Χρtiloτoυ Mπ,αταvτζti

ρι)) και 6τι ι1λλo Θuμiζει v€κρα,
0πνo xωρlq 6vειρα, απραξiα, ατα-
oιμ6τητα, γ'ια να 1αρακτηρ[αoυ-
με τηr/,αι/Lt ταρξ1α oυαιαατικτ]q πo-
λιτιoτικf1q δραoτηρι6τητα9 f1 πι6
απλι1 την μf1 παραyωγf1, αvωποr-

ραγωγf1, ειαοηyιoyf1 και καταν<iλω
oη προii6ντω1/ πoυ €xoυv να κ*'
νoυv με τηv καλλιτεχνικη €Kφρα-

ση τηζ ανΘμbπινηg oκεψηc.

'E,ρ1ονται 6μω9, κ<iπoτε, κd-
πoιεq 'μ€ρεg' Θδoμ<iδεq f1 και μf1-
vαq oλ6κληροq μqρικ€g φορ€ζ,
πoυ 6λα ανα,τρ€πorrται και η, π6-

λη μαg μετατρ€πεται ξαφνικ<i oε
€να δυvαμικ6 ττνευματικ6 εργα-
σΦρι, μ€oα οto oπoio δουλειjoγ-
ται και προoφ€ρoνται για α.τE6-

λαυοη 6λεq oι μoρφ€c τηg κoλλι-
τε1νικfq €κφρααηg. Kατd η δι-
ιilρκεια μιeζ τ€τoιαg φωτειιf1g
δραoτηριοπoiηαηg τηζ γv{bσηζ,
τηξ φαγτασιαζ, τηζ εiοτo1ηg πα-

ραΦ,ρησηq, τou καλorj γoΦoτoυ,

η N<ioυοα αrιoγειιiνεται ατι6 ην
πoλιτιoτικξ ηg μιζ€ριοι και παιi-
lει γα υπdρχει o λ6γo9 για παρ6-
.μoιεζ μ€μψi1μoιρεq εtκφρdοειg και
xαρακηριoμoι}g.

'Evαζ τ€τoιog μηvαg f1ταν και
o φετειvξ tlλε6&ρηg πoυ μαq €'
διoαε τ6αε9 χαρ€ξ πoλιτιoτικ{q υ-

φf1g, 6oε9 δει, μ&q δhlει, πoλ}€q

φoρ€ξ, χΦνoζ 0λ6κληρoζ.
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Η καλf1 ,αρx{ 6γινε με μια θε-

ατρικξ παρ<ioταoη και μια €κΘε-

oη ξωγ,ραiφικf1g.
Η παρciοταoη fταv τoυ ΔΗ.ΠE.

ΘlE. Βqροiαq με τo €ργo τoυ Bε-

ρoιtbτη συγγραφ€α Γιιiννη Tαi-
πλι<iδη <KΙ oMΩΣKΑΠΩΣ ΕTΣΙΣ.

Ei1αμε 1ρ,6vια vα απoλαfooυ-

με €vα τ6oο γνf1oιο κcιι καλo-

γραμμ€νo νεoελληνικ6 €ργo με
σαφ€στατουg ατ61oιη και τροΘΞ'

oειg ζεκ<iΦαρεζ. ('Evαg αo€ατog

μεγαλoκτηματiαg με τ'α oικoνo-

μικ<i τoυ συμφ€ρoνEα, oτξν,ει γ6-
ριο απ6 τoυq κατοiκoυg εv6g μι-
κροιi 1α:ριoΘ, 1ι€ oυνΦξκεq ζωξq
αφ6ρητα πιεoτικ€qo €vα 6,ρ6γ1o,

πoυ αργ<i, αλλ<i oταΘεριt και α-

μετdκλητα, τoυg πν[γει. Πioω α-
π6 μια, πι1ντcr κλειoτf1 ττ6ρτα υ"

πciρ1ει τo καΘ,ιJστερηlμ€νo παιδ[
πoυ γiνεται τo, ειjκoλo υπo'xε[ριo

=ξE'';$::

'llfili$i;:ι;

To o1δδro τoυ oκηvlκoιi κQl η εYδυμοτoλoγlκf πρδτooη τoυ Mr1iλη Σδοιiγκoυ

γιο τo 6ργo τoυ Γlδwη Toinλrδδη -κl oMΩΣ κΑlΙιΩΣ ετΣl.

Ε.Θε. BFPoιAΣ'



τCι' συμφ€,ρ6ι/τωγ αυτ{bv και η
ττΦσφoPη κΦι ανυ'τιερdoπιoτη α_

φoρμη πoυ πυροδoτε[τηv κατιioτα
oη. Tαυτ61ρovα €ναg κρατικ69 μη
1αvιoμ69, στηiμεvoξ μακρι<i ατι6
κ<lΘε €νvoια κoιvωνικlq πβνoιαg,
αφηνει τoυg αΦμbπoιη αΘoξθη-
'τσυq και ι1ρμαια ηζ Φχηζ τoυξ>.
Αλλci <...τα 6ξι πβoωπα τoυ €ρ-
ycιυ"..)) στ};μει6νει oτo πβγραμ-
μα o oκηvoΘ€ηg τoυ €ργoυ Δη-
μητρηξ 'Eξαρxoc <...€oτcr και αρ
γ<1' Θα oτc€οΦν oτo τ€λoq απ€-
ναντι στα πραγματικι1 τoυg πρ6-
σωπα' Γ4ε ρεαλιομ6 Θα oπιiooυν
τα πλαoτι1 κ<iτoπτρα και Θα δo6ν
6τι o αvτ[παλog δεν ε(ναι π<iντα
o ciλλog... Δε Θα διoτ&ooυν να α_

vαμετρη9oliν με τoυq εαυτo69

T"rg... απ6 κεi και π6ρα Θα πo-

ρ,ευτο,δv και δεv €xει oημαoiα τo
κατιi πoΦ. Θα εiναι πλ€ov αληΘι-
νo[..,.>.

Aυτξ η συ[rεχηζ Θεματικf1 κoρo-
φω,ση ηq δριiαηq τoυ €ργoυ, α-
πoδ6θηκε σκηvoΘ€τικd με Θ,αυ,μιi-
iαιoυq ρυQμoιiq και με μια <roιpf1

<φυoικf1> κινητικ6τητα πoυ απ€-
τρΨε τη δημιoυργ[α <<κoιλι<iq>>,

ακ6μα και στ€( πι6 1αλαριi μ€ρη
τeυ κειμ€νου' Η διdo1ιoη τoυ xcb-

ρου τηξ σκηηζ κΦ{bζ και oι πρo
oεγ1'[oειg και aΓπ6σειζ τι)γ πρo-
oιirrωγ δημιoιiρynοcrv 6vτcrαη oηv
πυκν6τητα του €ργoυ και δυvιiμω
ocrv crκ6μα 

'rερισσ6tερo η Φα-
ματικξ τoυ αιnro1f1.

'oλoι oι ηΘoπoιoi απ€δωσαν
τoυζ χαρακΦρεc με μι6 xαμη-
λtilv τ6'vωv δυναμικf εκφραo,τικf1,

xc}ριc vα καταφιiγoυν ατιγμξ oε
κραυγαλ,€oυg Θ€ατρ,ιvιαμoιig,. H
Πελωy[α Aγγελiδoυ, στ1σ Φλo
τη'q Mαρiαg, 6αοloτηκε στην εκ-

φραoτικ6τατη τε1νικξ τηq και με
πειoτ'ικ€g κιvf1οειg, στdσειζ, xΘι-
ρovo μi'εq, <ieyγ ιξε απoτελεοματικιi
τo τραγικ6, α' 6λη τη διαδρoψ{
τoυ δρ<iματ6g ηc μεχρι ην κo-

ρΦωη τoυ. Eξαιμτικξ και o
Λλ€ξαvδρoq Toακiρτ1g, clτo ρ6λo
τoυ Kυρι<!κoυ, απoδεi1τηκε ιδανι-

κ6ζ ερμηvευτ{g τoυ αδιξoδoυ
και καιρooκoπικo0 1αρακτf1ρα
ιcυ <oυζoγ.oυr>.

Η πυκvη και Θεατρικ6aατη, γρα
ΦΦ τoιl Γι<tvvη Tαiπλιιiδη, η α0.ρη
νατoυραλιoτικξ oκηνoΘετικf1 ανπι
μετtilπιoη τoυ κειμ€νoυ αrτ6 τoν
Δημητρη 'Eξcιρxo και η €ξoxη
ερμηνε1α των €ξι ηlΘoπoιcirv, oυνε-
τ6λεσαγ τα μ€γ,ιoτα για μια υπ€.

ρoχα δημιoυργ,ικξ επαγγ,ελματι-
κη παριiιoταoη. To Δ,ΗΠ,EΘE Bε-
ροiαg δεν ,μαg εi1ε oυνηΘioει oτo
παρελΘ6v oε τ6oo δυνατ€ζ Θεα.
τρικ€g oτιγ'μ€q.

Tη,v iδια 6,ραδuιi πoυ πρoσφ€-

ρoνταν crτo κoιΦ τηg π6λη9. μαq
αυτη η παρ<ioταoη, εlχcηιιε και τα
εγlκαιΙνια τι]Q €κΘεαηc ζωγραφ,ι-
κηξ τoυ Kcboτα Nιiοτωρα. o Nα-
oυσαιoq Zωγριilφog, 'ατι6 νεqρξ ρr-

κ6μα ηλικ[α, πριν απ6 xρ6νια,
oτηv πρ,tbτη τoυ 6κΘεoη, μ<15, εi,1ε
απoκαλιjψει τo ιδι6ρυΦ1μo και ιδι-
6μορφo ,τCχλ6ντo τoυ. Tcilρα Qμωq
μ<ig εvπυπω,σιασε με τη δ6ναμη
τrηξ γραμμηq, τoι} κοEι τηγ τ6λμη]
ταrν υλικ<bv τo,υ. rΙ €κΘεoξ τoυ f1-

ταν €να πανηγ0ρι 1ρcoμ&των και
o1ημ<iτοrν. Tαυτ61ρoνα ξταv και
€vαg κ6oμo9 μυoη,ριιirδηq, oν€ιρi.-
κ6ζ, γεμιiτog ταPΦχη, αyωνiα
και προ6λημccτιoμ6. Πcbg αλλoι-
c}s Θα μπoρo$αε γα cr:rεικoνloει o

καλλιr61vηg, τoν αλλoπβoαλλo,
αυy1ιoμ€νo, ερε6Φη κooμo τηg
αημερov και vα εκφβoει τo δικ6
τoυ παΦv oτoν κ6oμo αυτ6;

Στα μ€oα τoυ Φλε6<lρη, μαζι
με τo 1ι6νι, μ'αq ηρoε και η δει3-

τε,ρη Θεατρικf παρι1oταoτη τoυ μf1
να. FΙ 'ερασUτε1ν,ι,κf1 Θεcrτρικ{ qμιi-
δα τoυ E;.Γ.Σ. <zΑΦEiΙ1ΡAKrΙΣ)'

μι<1 oμ<ilδα 1με θεατρικ{ δφαoη-
ρι6τητα δυo αxεδ6ν δεκαετιcbν,
παρoυοlαoε την <επιΘε<ilρηστlΣ τoυ
Κr3oτα K6λλα <KArΡArBΙ alηρΨE
T' oNEΙΡo).

Mεαi tηv Θαυμdoια περυoιvf
παρ&eταση τoυ oυλλ6γoυ αυτo(l

με τo €ρ'yo τoυ' Γρ. Ξεν6,πoυλoυ

<ΔEN E IMΑΙ EΓΩδ πoυ x<iραξε

κιlπoιoυq διαφoPετικor1q δρ6μoυ9
oτov δ6oκολo χ6ρo τoυ ΞρcEσιτεL

χ'yικo6 μαg Φε6τρot}, 0ικαιoλoγη-
μ€να περιμ€ναμε 6vα πρo16ρημα
f1 τoυλ<i1ιoτoν |μια εμταiδrooη τωv
6oωv κερδiΦξκcξv τ6τε. Δυοτυ1<ilq
6μο:ζ, η παρtioταoη αυτ{ δεν o-
δfγηoε τα πρι5ηy1ματα προζ τα €-

κεi.
'FΙ ακηνoyραφiα και σκηνoΘεσια

f1ταν τoυ Kc1oτα Ι(6λλα. Η rpoυ{Σι-
κf1 επιμ6λεια τoυ T<iooυ Kτιbvα'
To <Mπαλ€τo> τηq Kα(τηg Niκoυ -

Tεrικιτ['κoυ.

Toυg δι<ilφ,oρoυ'g <πiπoυg> τG)v

oκ€τg παφoυ'αiαoαν oι: ιD<bτηg Ι-

γνατιιiιδηg, Piτoα Tριαvταφυλλι_
δηι N[κog Tραι|,rιιbτηq, Kciloταg
Ι{6λλα9, Tαooιiλα Kι1τrrτα, Παφgi
ληq Γιαιaκor1λαg, Πα6λoq Ιωοηφi-
δηq, Γκbργog Bογιατζo6λη9,, Στω1

ρog Eξηvτciορ,αq, Bαtτσα Mτηlιιiλα,
Aγγελικξ Aντιφιiκoυ, ΣoQiα Kαλ
πc6ξιδου, Δημfιτρηc Απooτ6λoυ,
Λαμπριvf1 Γκ€oιoυ και Ιωαfφ Ιω-
σηφ(δηζ.

Tαυτ61ρ,oνα με τηv παριi.oταoη
αυτf1, εi1αμε κι' <iλλη μια €κΘε-

oη ζωγραφικηζ με γεvικ6 τιτλo
(DΙAG,OIN^AL>, πoυ €.φταοε και
oτην π6λη μαq με τη φρoντlδα
των αvΘριbπων τo,ιJ Πoλιτιoτι,κo0

μαq K€vερoυ. H €κΘεοη αυτfl {ταv
μια αντιπρoσG}πευτικη αναoκ6πι-
ση του ooyxροvoυ δη,μιoυργικo0
€ργoυ 39 Γερμαvdrν ζωγρ<iφων
(oι περιoo6τερoι), αλλιt και ζω'
γρ&φων απ6 τηv Πoλωνiα, Pω-

o[α, Koυρδι.στd.y, Bo,υλγαρ'ια, Eλ'
Θ,ετiα και Toε1iα, πoυ sργaζov'
ται στη Γερμαviα και αviκουv
στιq συvδικοrλιατικ€g ενai}σΘιq τG)v

ζωγρ<iφα:v τηg Bιiιδηg - Bιτε,μ6€ρ

γηq και τoυ Bραδ,εμi6o{rργoυ. 'ιi_

ταv μι<1 πρooπ<ilΘ'εια, ττoυ κατα'
Θι1λλεται α' αυτ€ζ τιq Γερμανι'
κ69 επαρ1i'εq, για την υπoσΦρι-

ξη οxεδiων πo'ι, ειναι κατd,λληλα

για τη δημιoυργiα και σιωaρo'
πoiη,oη πoλιτιστικ(i}ν <r1€oεωv 6,1ι

μ6νo ατα πλαioια τηg Eνωμ€vηg

Γερ'μαviαg, αλλ<t και τoυ εξωτε'
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ρικoι].
Η €κΘ'εoη αυτξ 6δειξε τoν πλoυ

ραλισΦ των καλλιτ'ε1νικcilν μ€-
τρΦv καt του καλλιτεΧνικο6 πφι-
εxo.μ€νoυ δη'μιoυργcbν πoυ εργ<i'

ζoνται σε μια συγκεκ,ριμ€νη Eυ'

ρ<οττα'ικf1 περιoxf1, σεi 1μια o1εδ6ν
oλοκληρωμ€vη μoρφη. 'Ητα'v μια
απ6 τιq ελ<i ιoτεg ειlκαι.ρ[εg πoυ

6xει τo φιλ6τε1vo κoιν'6 τηg π6'

ληg rμαg να €ρΘει σε επαφη και
vα γvG}ρισει, 6oo τo επ€τρεπε τo

περΕχ6μεvο αυτf1g τηg €κΘεαηq'

ττ} δoυλειd κdπo'ιωv σιrγχρoνων
E,υραrπα[ωv ζωγρdφων, και 6χ,

μ6vo, και να τηv αγτιπαρα6dλλει

με τη δoυλειιi o6γ1ρoνων Eλλ{'
vων ζωγρ<iφΦv και κυρiωg με τη
δουλειιi τcοv γι'ωστιbν ζcrγριiφcrν
τηg π6λη9 μαg.

Mε τov <<Ταρτo6φo'>> τoυ Moλι€-

PoU, oυμμετεi1ε στα Θεατρικ<1

πριiγματα τoυ 'μf1να τo Πoλιτι-
oτι,κ6 μαζ K€vτρo, κλεiνoνταg

ΘριαμΘικ<i την αυλαiα αυτoΦ τoυ

Θεατρικ6τατoυ Φλε6ιiρη.

o (TAΡToYΦro1b), τo oπoυδαι6-

τερo loωg 6ργo τoυ Γ<1λλoυ δρ'α'

lpατoυp}oo τoυ l7οu αιdrvα, ω;tf1

η <πικρf1> κ,ωμ,ι,lδiα πoυ 6xει για
Θ6μα τη'g τηv ι}ειrτoΘρησκευ6μεγη
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υπoκριo(α οριαμ€νων (τo φαιν6'
'μενο εiναι και σημεριv6) oι oπo[-

oι για να Lκανoπoιfooυν τoυg ι-

διoτελε(g oκoπoιig τoυξ χρησιμo_
πoιo6v τηv εξωτερικf1 εμφdνιση
τηg αγι6τηταξ και τηξ αρετ{q,

καπηλευ6μενcι καΘε ιερ6 και 6_

oιo, €1ει εντα1Θεi στα αριστoυρ_

Υfllβατα τoυ παγκ6oμιoυ Θεατρι-

κοιi δραματoλoγioυ και τo 6ναμα

τciυ κεvτριι(οιi f1ρωτic τoυ, €1ει εν-

oωματαrθεi oτα λεξικ<i ωξ συv6-

νυμo τηξ υπoκριαiαg και τηζ ψευ"

τoηΘικf1q.

Η Θεατρικη oμι1δα τoυ Πoλιτι-
oτικoι] μαq K€ντρoυ' lμια oμdδα

με αξιoΘαιiμαoτη πoρε[α δ€κα

και πλ€oν ετCirv σto xcirρo τoυ ε'

ρασιτεχνικο6 Θεtiτρoυ, απ€δειξε

για μια ακ6μα φοβ πιοq €xει

την ικαv6τητα vα καταπιαoτε[ με
€να καταξιαrμ€Yo €ργo τoι-l πcry'

κ6σμιou δραματoλoγioυ και γα

φτdoει μ' αr-ιτ6 σε €να αξι6λoγo
Θεατρικ6 απoτ€λεαμα.

To €ργo ατιoδ6Θηκε oκηνoΘετι'

κιi απ6 τoν Δημf1τρη Aραμπαζo_

γλoυ, τoν μ6νιμo οκηνoθ€τη τηg

oμ&δαg αυΦg κατci: τα τελευταtα
επτ& 1βνια, iμε γρηγoρo{ξ ρυΦ

μo69, oαφf1vεια και ζcovτ&νια, αλ

Anδ τηv παρδoταoη τηc Θεατρlκηc oμ&δαc τoU 'zσφειρdκη'
-KAPABI ΑΠoψΕ T' oΝElPo,,

λcl και μ'ε τoν γvωoτ6 ακαδημα'i'
αμ6 τo'υ, πoυ στηv περiπτω,αη6μωq
αυτoιj του €ργου, υπηp€τηoε και
πρ,6Θαλε τυπικιi τo πνειiμα τoυ
κει/μ,Ξνoυ. Γεvικ*, 6πα19 €1oυrμε δι-
απιoτcbcrει και απ6 τιg πρoηγoιi-

μενεq δoυλει€g τo,υ, oκηνoθ€τη, o
Δημητ,ρηc Aραμπατζ6γλoυ απo-

φεδγει κατιi καν6vα τo1 ρισκelρι-
σμα μιαζ καΘαp<i πρooωπικf1g μα
τι<1g, ξ αλλoιιi:g τo τ6λμηlμα; τηg
oκi-;νικηq διαπ3πωαηq κciπoιαg
προαcοπικf1g d'oΙηζ, κιiτι δηλαδf1
που criγc,υρ,α, αλλ& πdντα ανciλο'

γα με τουζ χ€ιρισμoιig, Θα μπo-
ρo6o'ε vα oδηγηαει oε ,μιd διαφo"

ρετικf1 (αν&γνω,σηΣ τoυ €ργoυ και
κατ' επ€κτααη μι<1, πιΘαv6v, πι6
ενδιαφ€ρουoα oκηνοΘετικf1 αντι-

μ.ετιbπιof1 'τoυ. Aυτ69 o xειριoμ6g
πιατε6ω, Θα διευκ6λυνε πoλι] τα
πρGγματα και κυρ(ωg τoυζ ερα'
oιτ€xvεq ηΘoπoιoΘq πoυ δεv €1oυιl
διδα1Θε[ τον τυπικ6 τρ6πo κ[νη-

σηζ καt εt(φolρdζ λ6γoυ πoυ απαι
τεiται για παβμoια ανε6<iiσμα_

τα, 'αλλ<i Θα διευκ6λh;νε και τov

iδιo oκηνo,Θ€τη πoυ Φκoλα κα'
νεiq :|iπoρεi να υπoψιαστε[ τ[ τε-
ριiατιεg πρooπ&Θειεq καt€6αλε

για να πεΦxει 6τι π€τυ1ε, 6αoι'
oμ,6νοq στην' (<παραδooιακf1> <lπo-

Qηl για τo αν€6ααμα τ€τoιων €ρ-

γων'.
Tο oκηvικ6 του Aλ€ξαvδρου o'ι_

κοv6μου λειτoυργικ6 και παν6μoρ

φe θ'$μιζε γκρα6oιiρεg επoχtζ'

xc,:ρig να λεiπoυv και κιlπoιεq λε"

πτoμ6ρειεq απ6 εικoνoγραφησειζ
δικtilv μαq μνη|μειΦv πoυ τ6νιoαv
τη διαxρoνικ6τητα τηg αληΘινf1q

τθ1νηq. To iδιo ιo16ει και για τα
Θεατρικ6τατοr κooτoΦμια πoυ σχε
διcioτηκαν απ6 τoν [διo'-

Το oτοcΘεβ <<δ[δυμo> τηg oμιi-
δαc (Γ. jιlπ€καg ' M. Aδαμ(.δηq)

ωt€δειξε για ιiλληj μια φoβi τιq

εκφPαCrEικ€q δυvατ6τητεg πoυ δι-

αΘ6τει. Eδικιt o Γ- Mπrξκαζ απ€'

δooε τov εξclΘημ€vo σEα dκρα

1αρακτflρα otυ κεντρικoι1 ηρ'Φα,

με Θrαuμ&αια μ.αεατρ[α και με



χαμηλsι]ζ φωνητικo'ι]q και κινητι-
κοilq τ6ν'ουg, πoυ τoυ επ€τρε$αv
vα ((εικoνοποιf1oει> εdατoΧα τo' Φ_

τεΞ,υλo πciΘοg τoυ υπoκριΦ' τoυ
Tαρτoιiφoυ. Αλλ<i και η ερμηvε[α
του Ι4ελ€τη Αδqμiδη με τιζ μεγα-
λ6o1ημε9 κινf1oειq και τιg €ντo-
νεξ φωvητικ€q εvαλλ,ωy€g, oυνε-
τ6λεοε απoτελεα'ματικ& oτηv πρo
6ολξ τoυ <<κλαoικoιj> ε'υ,κoλ6πια-
του τΦπoυ, τoυ 0'ργ,κ6ν'. Πoλ0 κα-
λoi oτιg oλιy6λεπτεg qμφα,vισειξ
τcυζ oΦ" Ιγνατιιiδηζκαιo Xciρηq
Αδαμiδηq πoυ σκιαγριiφηoαν με
αδρ€g γρ,cxμμ€c τoυq τ6πoυq τoυ
δικαατικoιj κληηρα o πριirτoq και
του α(/τυνorμικoti o δεtiτερog.

Oι υπ6λoιπoι, ακ6,μα και τα
πoλri νεαρ<i ι1τoμα, πoυ εμφαvι-
στηκαv για πρr3τη ιpoρ<i oτη oιiν-
Θ'εση τηζ oμ&δαζ, κατ6βωoαν,
ο,δηγημ€ιoι απ6 τov oκη,voθ€τη

τo.υξ' vα ξεπερ<iooυν ωq €να ΘαΘ"

lμ:6 τιq 6πoιεq αδυvαμ[εg τoυζ και
να ,σταΘoov στo ψoξ τηg παριi'
στασ1'|lξ.

Η 6λη πρooπιiΘεια Θα πρ€πει
να ΘεtορηΘεi, oαv ,μια'απ6 τιq ευ"

τυxιoμ€vεg ατιγ1μ€g τoυ, aρc(σιτε.

Χvικo6 Θε<iτρου oτηv π6λη μαg.
Kαι οiγoυρα αι.π6 δεv εiναι €νcr

τιrxαio γεyoΦ, αλλιi aττoτ€λ.ε_

σμα ηq αυν€xειαg τηq δουλειds

?(αι τηg c;υv6πεια'ζ των 6ααικcilν
ετελε1ιbν τηg ομciδαq αυΦζ.

Tο.υg ρ6λoυq ερμ{νευαοcν, μαζ[
με τoυζ πρoανcrφερ6μ'εyoυq' και
οι: Mιxιlληg Kαμπουρ6πoυλoq, Δ6

μνα Γεcοργι<iδoυ, Mαρiα Το'ρορf1,
'Eλενα και Eυαγγελ[α Kιτερiκo-

γλoυ, 'A,κηg Γοrλ.αv6g, Kcilαταq Γι-
ζtντσηξ και Eλιoo*Θετ Λ;6γγo,υ.

Μια ακ6μα €κΘεαη ζωγραφικf1g
Nα'r:υoαiου, και πdλι καλλιε6xνη
εητ69 NαoΦαηg αυτf1, πρooτ[Θε"
ται στιq πoλιτιoτικ€g δραατηρι6-
τηfrεq πoυ oημειcbΘηκαv μ€ioα ατov

[διo μfiνα, 'Ηταν η €κΘεoη' τoυ
Γιιbργoυ ,iξπαδ6λα oτην γκαλερ[
ΑLBΛ των AΘηvΦν, 6που o συ,μπo
λιτηc ζωγριiφog παρoυolαοε τα
ν€α τoυ €ργα. Η €κθεoη αυ,τf1 εi-

xε, 6τκο9 πληρoφoρη'Θξκαμε απ6
<<αυτ6πτε9 μ*ρτuρεq>, εντυπG)σια'
κξ ,επιτυ1[α.

Αν 6' 6λα αυ'τιi πρoατεΘο6ν
και ot μ<lυoικ€q 6ραδυ€q με γνω-
ατE1 ο,ν'6μα.τα αυvΘετc6ν, τραγoυδι.
οτ<iv ,και αυγκρoτημeiτω,ν πoυ €'μ'

φαviοτηι<αv'σε νυχτεριν6 κ€νrτρol

τηg π5ληq rμαg (Γ. ΣΠΑΘΑΣ - B.

ΛΕKAΣ με ,μια αvαδρoμ{ παλιciιl
και ν€ oν τραγoυ'διcbv τσυζ, Ι.
MΑEsΙΓio - Γ. ΓΑΙ{ΗΣ - TRαBLE.
MΑ]KiERS με μι'α ξεvιlγηoη αaoυg

ρυθμolιiq τηq τζιiζ και roυ ρ6κ,'
MΑ.ΙγΩΑΗΣ ΡAιΣoYΛtΙΣ με γνωσr&
και ιiγvωoτα τρωyoιiξια τoυ και
τ€λοg τo oυγκρ6τηlμα TιtrE BLα-
EE wΙRE rμε ελληvικ<1 μπλoιiζ),
καΘti:g και μι'α συναυλια μo]υσι'
κ{g δωματ(oυ ,με €ργα για πιdνo
και κλαριν€τo, oτην Eατ[α Μoυ-

ocilν, τ6.τ,ε δεv Θα f1ταιr ιlπε'ρ6oλf
αr 1αρακτηρζαμε τov ιpετειv6

ΦλεΘ<iρη, με τηiv €ντoνη τιoλιτιoτι
κf1 δραoτηρι6τη,τα, οαν €vαv 9π6
τουg πι6 <ζαrντανoΦg> μfνεq τcrv
τελ'ευταiων ετΦν στηv π6λη ,μαg.

Μακ<iρι τ6τouoι μf1νεg να 6ρεΘα3v

πολλoi μπρoοτιi ,μαg.

To
περ ιoδ ικ6 (N I AloYΣTAr)

\rα μlπεi
σε κ'aΘε fιΙαoιloαi'ικo σπiτι

o-

Κ&Θε συvδρoμnτitξ
vα lρ&Φει

6να καιηloιiργιo
oυvδρoμnτιi

Σκηv{ απδ τηv παρdoτοoη τoυ Π. lK., Νδoυoοc.o TAPTοYΦOΣ. του Μoλιδρoυ
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Tα lδπiτεpα πρo0λπμιITα T!ιζ καλλlip1εlαq TnC ιεροolαc

Ι0I n αUTlμετΦπlon ToυC

οπω; οτη μηλι&, α.γκα'δι'α', οι.ιιηδα-

).ι,α ,ι.α' Στην τuεραο:α ,6ψωq !γει,
ιδιαjτερη α'r11ια'αLα, "γιατt aaη'ψ.alτ[-

i'ι'" ταρπΔ ιlι.xρol5 iμεγθθoυq xσ,L 'ψLι:ι'

ιανoνιwi1 xα,ρπ6δεoη γρe''αζεταc
ττoaocτa' γον'ι'ψπo[ηoη'ζ των αν'θ'd'ωιi

,r,:,γαλ6τepοι τoν 4aaλ.

Γιa τo,υ.6 π'αραπdνω λ6γoυ,g 6λω

τ'α Ι,δpri,μωτα 'Elpθ'υVrα,ζ, πριν διαΜ_

Toυ
Iω6wn A'. Xατζnxαρ(on

ΕΘ.I.AΓ.E.
Ιvoτιτo6τo Φυλλo86λωv

Δ€vδρωv

5 O!'ι, Ψ'' L'ιξ'.b)'a1η πoιιι κ|. α, διzξα-

γου,t e'.,διxi π'eι''1αψιτω για vα δια-

πιοτιil,σoυy y,qL πoc'iζ παι'χιiλ,iε; ει-

νc'υ ο'. xατ&λληλoι,Θπ|'xo')L'α\5liζ.
Tυω ν'σ"'etν'αt ψ''α πoιxιλj'ι y'ι7'τ'&λ'

ληλo6 ε;πιιoνιαoai1Ξ γρ'ειι'&'ζ'ετqι.'*
παιραγec η-ιeγ&λεE ποo6τψε9 xα"υ γδ-
γ11μη γι1,lη. Nα ,cυν,αν'θiζεrι rpε τ7]Y

adιρ'.α πoι.Υ;Lλ['ω xιαι Υt 6ταD1po1\L^/"o-

νι'ιζ'ετ,αι μαξd τηs.

Ο Παρ<iryovτξ 
'τoυ 

επιδρoι}ν ατη

γoνιμoπoiηαη

ΙΙ γα'tιxιοιπai'ηcη γωρt\εται oε

τ,ρει6 φα,oeιE. Tη,v .επ,ιxov'iαη, τ1

γov'μaπotηcη xα.L 1,a oxημαrτιqβ
.o"' 6'βρdον It|}ε τo εlVδασπ'6ρμιo. Για
'iσ" '.|τ1βι'.cθe|" o Υ.σ-pr,ιξ πρ'6πει

ι7". .'. z.lz'.3 φ'i"οz''3 vr εξελη1θo6v

qιzt'& ιι.'. ι7"''ι=ι'{ι7-τι. Κiθε πα-

'vι^l'ον;ι -: ;υl }ι'-zιι'λ'ε'. i' ;zρι'
μποδ|ξeι τηv εi6λιξ1 €ο'-ω ιιι υ'-ι3

Φor< d1ε: δυφεη τ-id7ιcτ1 o=a

τaλ.ιyβ ωπo'"!)'εsψα.

7) Κd"at την ε.τ:.xoνaση, η Φ-
,ρη μεταφθρ ΞaΦL ι1,Tu6 τ:ι *vθη τηe

xaρ'"αE ποty"λLαζ, 'τν&lι'l orco oπoto

πipoσxιoλλ&ται ψε τo οτιγματιx6 υ-

'lα υ,δtαtτε1ρ'α πρo6k^i1ψατα :*oιJ

6χaι η xαλλιερ'γεια 'νη'ζ ^ιεΡ)'σLσ"ζ

xαι δι5z'x'r"λα αντι'μετωπiζ oνται', 6'

πω_< εi'lα-ι }';ωστ16 oε 6λουs τcυζ χ€-

ραcoxαλλlεργητ/6, εLνα'. η τ'αιιi1

γονt1s'oπaLη'cη 'hαL xo 'α1i'oημo των

^*αρrι7νo δτων ο ^r:αL'pι6''' eLνq"' 6Po'

aερ6q xαια την πep[oδrι τ^ηe &νΘη-

σηΞ y!σ.L τη; ιυpiμαοΙιg ταυ x'α'prπο'li

ανπtaxo'.γα'
',\)Jλα π'pa'6}:i'1γ,ιατα 1ιι1ρ'6τ'aρη,;

οηsμαliαc ^(.α τη 1ιbρα μ,αg, 'ειiναι

η ,διδυi'ι|α τωv τα,pπιbν, η xoμμiω-
,ση]' η εΙJοιισθη,ciοι τηζ xlaραcιd4 ae

διdlφoρε6 a,cθdv,ει'εq x.λ.π.
H αντημεtιilπιcη αυfιbν των Γ\po-

δλημd;τωy εiναι διIoxoλη γ'ιωτ[ δll
υπr&,PχΞι τρδπoq 'θegιπεtη ιrε χη_

μ:;x'd6 ουciεg f αλλα μdoα. o βν'α
τρ6rπ'aq α,ντuμετιilπ,ιcτ1€ εtwι' η αiιlo-

ψγη τoυ'6 μa πρoληπτιxn ψ!'o'α, τα

oπq|rα πι.'€τeι vα γνω,ρiζoυν oL γ'Ε-

,ρα,οον"αλ,. ε'ργτμ €q xωc να λαμ,6dv,oυν

τα xατ;d,λληλα μdgοα πlριy 'εμφoιjyζ_

τΘa'3ν τι π'ρo6)'t,ιι,*.*'

A. Η κακli γoνιμoπoΙnσn
τιrν α\rΘεωv

'oiλε6 oι πoιxι}.iε6 xεφoιd4, ψ
εξα{ρεoη τη Stella, τι6 vαjlτeρε;

Sunburst xαι Lapins xα'. 'ψ'ριτθ5
&λλ'εg, εtyω'.,αυτ6αcaιρε;. Δηλαfi,
τα αν'}η'τ.oυE δεv μπo'ρoliν γα αυ_

"co!'aΥL!,wπoLτ1ιθoι5ν y'αυ ^γ"α' νι ^γ 
|'νe''

ηi γaν".ιψoπ'otηoη αυτιil'ν 1ρειξετα:
γ,q, {υa1,{1ρ1oυν 6τo') xelαcetlνα ια''
d,λλεq ποιxιλiεg, πoυ Υα- χpτ(ι''ιtc-
πorιoLtντaι ω6 επιxoνι'&στΡιεζ.

ΙΙoλλd; πoι'xιlλisζ εiνωι μεταξιi
"coυζ'ι4α.L ιστΦυpoασJ'p6i16οιοτεE' Δη-

λαδη, δεy αται-}ρoΥO'ylμoπ'oιoliγται

ψιεταξυ τoυ€.

To φαιvoμε,vo ανtΔ ταρατηρεi'
τα.L γνα,L oε ,&λλω 'gil}η 'orπο}ρφ6ρων,
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Υρ'δ.
B;ir,εταφoρα ηζ TCIρηζ στην γ\ε-

ρ'xccα γiνεταL 'σ€, fioσoοτδ 99% α.π6

τ,5 μ€λι:ιoε,6. Βιpoχ$paζ y"ΦLP6ζ, υσ-

1υrρoli ιiνqμoι { x*μηλ6E ,θaρrμoιp,ω-

αiε6, πα,ρεμπ,oδiζoυν την τt'iiιsη των

ι1,ε1λ'ιοσ6ν .ιωι ,δεy γiν'εται η ψετα'-

φο'ριi τηe γιj,ρηE.
Oι 6ιpo'1απτιbrσε;ιζ αυτΥ! τη,r πaρi-

oδo dγoυ'v xαι 'd:lλλε6 δυ,oμενε'i6 'επι-
πlτιilceιι στην'ε1i|.1Loν'[σ'ση:,

- 
To n7qο'6 τη9 6Poκtι'" τ'oλi.rlε''

τ o'l 3 γlριcιaγ'ισ) ζ,1rreτα}.r τa1Jζ'ιaL|-

;i'l|.ιJ 5''.ιι) -i ι'ιθ-i;οs -: ιι'. δs'i {Ι7C'

ρ'''5' l' ι'ι. ι-υz τ ιε, a7θ''''l' l'

- 
Ξε;λιiyο'. io στLτι'σ,τιτ'6 νγρ6

αGδ a,o oτΙlγμα τoυ υπEρo,.l'ιαι δεy

,l,π oρoljy o'' ψ,?a6xoxxο'''' ν α πΡ ooy"o)'

).ηrθο'$v ,c' αυτ6.

- 
ΙΙωραα1'ρει τonιζ τn!ρεδγ'oγ--

τa'ι'ζ αιι6 το ,cτtηψα.

2) Ι{ατ'&" aη τσ/LιJ'oπτ,oiηcη, o ψ-
'ρaδxοxxo'g μ,iιλι6 επ,ι,xωΘip'εlι y"α.L

π,oααπo,).λiηθεt oτa oτ'[ηια του υπ€-

poυ, ,ηρ1ξ,εc ν'α, εx6λ.α,cτdνει τoy

γυη:r:orcωλτ)να ) o o,Γισ(1Oζ δι,αo1iζ'e. d_

λo τo ηνfixog τoυ υπ,d,ρ'oυ, ετΦpγercω''

cτον εμιθφ6 σσ.\L7ιJO xα.L ελευΦε'ριilνει

τafrJq απεgψατι'xo,36 πυ,ρ{ν'εE. oι
aτερtrLατυxo[ πr:,ρ{ν'ε6 γoγlι,μoπoιo'jy
τo' ω&ριο νιαι' τoυg δυo πo}"ι.l'"o$ζ

πυ1c,τ]νε,6.

Tο ω,&ριo μ6λιE eiναι €s'oιψo γ'tα"

γ oιν,ψαπa'{ηaη π,ρ,θ.π'εl.,ν οι γoyι!μοπo ι-

ηθε,i ,μ6oα oε αριφ,6vo 1'ρovι'*δ δι&_

-J1τil!ι. Εαν πa1&πρι' ανt6 τa xρoy|'-

τi >''-ιοιτ,1ι.ι 7.a!t -'' 'lα τoν1.ιlιcτ'oLη-

Φοi ez"φ:λξe-'ω'.' To γρoνιτ"s ω'ιτ5

διr,τ,τμμr- c;.ιγt ιεvιιcι&, εiνωι. ψrx$'
ιφo α.ττΔ'cα οιoaPιoσ!τΕpα απαρηl-
.ψ. Lια'ρτιε αfαδ 72 μ6',1;ρι 12Ο ιil-

rp,ε{, α,Λlλαyοι rpε iιζ tιiοοιlριx€6 roυν'

Φ*.s. Χαμηλθ6 t φηλεζ θoφoxpα-
,αiε5, ιoμφot ανapnι., μ'rydrλη ErlRα-



ci:'r. σ'JνΞο\Ξ'3υεl -.τi δ:&ψιε:ι ζωt1q μα'τ'"ι6 'r:Dι?ηνα, .Nη|ψα"τ''ιaυν io 1,.J.

τcυ ωl.C!.l'l. Θεvμonvα.cι.εζ ιωτω α- τJ'l.'ceιδ|!; οviδatruΞρμιo με αλλaπiλ-
;ι oC \zl}' -1 Jω; _3) 

ψ1lo1?o13ν y?L ληλ:; επΙ,cηΕ xυττι1'prι$''α'ι'ρ'6oει_e.
τι'iωso't'ι τo υν!"ρ,.o, xωρi6 να ζη_ 7!'.α νι σχηl:Ιατι,σθsi o l''xρπ6'.

1'..ilsαι''l αiJ"ι γν!ιρτ1 τoυ d,νιθ'ο,υE' τ,-?tiiεL νσ' τoνLψor,oιη,θoti,y x'α,. ν,α.

'\πδ τ,α ι-,ρo'ηγo,'j'μενα διαπι,cτι.ir- εΞ:).ηγθο6ν opα)ι& xω τα'δυo ,μd,ρτ1,

','zταr. 6τι, o y1ρ,6ν'οq π,oυ γρ'ιsολα6εi. τ,' lsιθρυο y"αL τo εν,δooπi6ρμιo.

απ'c την εfiLγ;aν'[αβτl με1ρ'ι π,oυ , Σε lpqρlιyJdζ π,ε1ριπτιδσε,ι€ γiνετα''
γup,εοcωληνα"; yα φ'θ*cει στοιy ,εμ_ η' ΥονL,!!.oπa|[ηση τoυ ωα:ρ'ioυ, rαλλrd,

6'rιlο'cιιxo xα|' ν|1" γdνεlι η Υoyιμo- οι δυo γα1,ι, τεq (oπ€ρι,υω 1LσJL ιnd.'-

τιc?ι1ιτ1 oiyαι, πoλ6 xrρiοημο6. ρ.o) δεν μ,πoρ,oι1,ν yq- 5'ιγ,e'ργαaτo$ν

0 y1p,6νοq ιeυτδ; .eξωρταται απ6 !':'^:'!-,'διico'υy 
τo ζυγωτη' To' i'διc

τΥi |L,.)ρ'φa}'aΥi;α. τ.υ e;;:;;,';d, 
' 

'::':,i''.' 
να aιψ6εi Υ'ι|' |'LΘ τo εyδ'o_

α''-^lι τo 1liixοq τaυ ".oi^"i""''*i'λ; :::']]'' " 
&)'λε; π'aριπ'τ'b':ειq

ττγl τιγυτητo orξio.rι i"";,;:"; '':^:^.''ν'α aτα'1ιατi1'cει η ε:ξ6λιξη του

ουi'^i;,,ι 'ψ!cz sτ,o orrr]oi 
'"" '"""'" ζυγωτ'v} τj τoυ εvδooπaρψtaυ'

Ι1 τα.γuτητι αυξl;oε,ωg τo,υ γυ'ρε- .. 
Σ' αυτd6 τι'q πε'ριττιil'3ΞLζ τa σlPδ'

ocιυληvα eπ,ηρehζeJωι ,onο .'o'1. λ,o- 6'\ηxια εivαι 'oυv{iθ'ω q o?ψaνιxi l'1

\?αnc/'τω ταρ'αγoντε6: c|χετi,ζε'τiα'ι με τ'o αcιη16|6ωoτo'

- Aπ6 
"o 

,,iδoE τoυ oπωρ.oφ6ρoυ. . 
'Αλλoι πωραγoντεg πoυ 'επιδροι1ν

Σττι'ν yιε'ραauθ, uiν'o, ,1r.ρδ,λj,r,o :t'o:' η 'θ'vεπtl'β ιxτ&aταacη 161γ

απa την αμυγδαλι,&, δdνδρων, τωy 6).αcτιiν πdliω οτoυ;

- Aπn1 την ποιrιλi α *τ'δ ;,τγl τ oτο!'ο'ιq 6ρtoτ'oιτα'' τω xαφπoφ&ιρα

ποtα 1ρr,^i|"θ'C η Ψ'ρη. 6:{γι'lr τ] τιυv xαρπoφδ'ρων oργ&νιυv

- Aπδ ., o, εγir. σταυιρsπιχo* π&"νω oτα oπoiα 6p'[oxoyτα/ τd' &'ν-

ν':'η i1 α'υτεncιoνt'αιη. Σ.rρ ,r.or- 'r:
''.επ'.xoν!αsη εiναι μεe1.α'λιiτ'eρη. E 

.6λλειι}η 
ωξιiτoυ' βo'ρ'iαι xαt

^ | , ' ' πoλλιi,γ dλλωv oτoιγa[αyν. dγε: επ,i_

- 
Λπ1o τι; Uε'ρμ0χ,9ασ1εc του πε

pιt6,α,))'oντo3' B μεγαλ6τo ρη ταγ3- cη6 δυ'o1'ι'ε'ν'εiζ επι'δρ'd'oειs σε 6λεE

τητα εμιφαyi|ξεται oε οuψo'φo'oirE ":ζ φθ'aeιE τηζ γρyιμ'aπo|ηηq τ"αι

μετzξ6 20 C y"αι2,5C. " ιδιαiτaρα oτo'σχ\η*'τuαβ τoυ εi.ι-

Tc αο,lψ6L6αlΞΤO TΦV πeιxιλιι6ν- !οδ* y'α'L τoυ e'δoοπερμiου'

τα"[ιζει' επioηζ oτ1ιpαντLτ)o ρδΙo aτηri Θ Aντιμετrilπιση τoυ πρo6λξμα.ιo9
ετ"6λ'αcτηoη y"α','' aην εiooδo τoυ γυ-
.ρaol5ωλiyα cτα,u ψ6,ρυ,δοαxrω. Στι6
αιιξβ6i6ιωfi€'; πa''τ'''')'tεq, δηJλαδη o'
αοπd6 πoυ δεν αταιlφγo'lιψoτ,ο':oι3ν-
1, x,L' r'σ*ρ'Ξψ,τlo,δiζετ οιι τ1 ετi)'αl -.τ,εri

τoυ γυiρ,εo,σωλiiνα ατ* ιο ο:ι.γψα.
α'ιπ'6 τo oτιiλo τj ι-o6 τaν aβ7neιz-
y'o y!L,L,δaν μπoροi Υα φ8&σΞ'. Φt?''
τo 'ωd"'ρr'o.

Στην τ-aρ'ι;'.ι ^'lτ'.α'7γoυν εcδιy"ai

γtνa'ι γc' qlιΦ τo oy'oπl. oι πaυxι-
λiε4 πoυ φ5ρoυν του,6 iδιoυ6 "Φνolζ
εi.iαι αoυμ606αοτεg.

Arιb 6cα αναιφ6ρΦrγιων στo r4o-

ητd)fi\ενa **Φλαψ. ^1[νeιι; 9ανafi
6τ'. }'blα r'ηa7zt νι 'li'tε,' a ^/-e?aσo-

ιι\)''.τl1τ7i;:. Υ.4 ν7. ατ'w&νει τη^l

ιαl;i, 1ο'ιιψο;ciηη xιι ωE ει τoι1_

'.o! :rf) τ-"z^r\ ιωrt|δεη. Αυτ& εi-
')α'-|

1) Πρ,6πeι yα μ9ρι,μrΦσει, τoιia,
την eγxατt&.σταη του xeραaeιtινα,

ΥLα, τη φδτευ,oη επαφχtby oε ωριθ-

1ι6' ν"α\&, 'y.α.τα,νaψηιψενων 'ycα,L 
'ιJα,-t&λληλlων εητιxοr'l'ι αc|,hν .

3) To ω'ilρlo μδλιE γoνι1uoro'Lη- fiaοoaτ& aπtwoν'",α$nι!Jν, σ1dδια,
θ:i o1ηqrατiζει τo, ζυγιilτη, o r,at- Φτευσηζ ν'αι xα*&,λ\ηλoι επlιxoνια-
οg με αrλλeπd:λληλε,6 xυταpoδιαφ6- cτ,6g τωv xαλλιeργoΦενω},1 ποιχιλι-
asι; ,δlνει τo dlμ6ρυo. ιiv, δδθηxαv oε dλλo δημοο{εψω

oι δυo πo\ιxο[ πaρriyεE, μ6λιg του πaρ'ιoδι'νuαiι.
^{?ι'.+aτio,''ηθαiν μo τov δε6τoρo oπερ Για *ωλι1τεp α, αrπoτε)'Εoιιατα' γ"α'-

ιb ei'lα.'. 5τcυ 'C 
y"Θρα"σειilνε6 να φυ,τειi

"ι'l-1''" r*Ξ?.σ36τ'aρεq απδ δn'lο α,oι'τt-
)l'i. ε 3, ιτοl |/ α" σ-aυ?aΥ oν r'ψoπaι,aιhνται

ιirε:αξ6 τcυ;. E φ'j:ευcη να γ[ν'ετωι
μο 'εν,αλλιγη τωy πoιxιλιιily 'αν,&

δ','l,o οει'ρεζ η ι&θe πo:yl).iα.

Σ.η, (ττεiρι'τiτω'στl αυτi1 d1α.lμε
τ,ι)"'3τ eιρη μaνιψoπo [η'aη, μεγαλ6τε_
p,η' τ,z'ρtοδ,ο ,oυγxoμιδη6 γ"α.. αν η
ψtα πoιr.ι''λtα (ηiμιωθε'i, ,θα ,διilcoυy

n α''ρ αιγ ωγ'i1 oι'oπ6λ'ο cτu ε.".

2) Tα δ6νlδρ,α. αρ€πεc ιlα €ιρLoxaν

τα]ι tf,Ξ xα'λfi φυ'aι,wξ xαι agεπτιwfi
xατ'&ιaτ,α'aη' Αυτ6 επ ιτυrfi &ν eτ α'ι,e'3-
yιa')'.ι |'':e' ι_ιζ σωστd6 τilλυeρ^γητιn6.6

φ,ρo'yτi,δεE. Tην,orρ,θoλ,orγcaτtx\ λ,i-
iicr'ν|1η' τη|ν xανoν'Lxrη αρδ'eυcη, τα
oυloτ'ι xλαδaδ'ματlα, τηv αν,τι,μετιil_
σtLστi των ε1θrριbν xαι, αoθεy,εrιιδν

ι.λ.π.
3) Kαi τη,ν πeρiοδo τη< ωνι0η-

57'lΞ1 π'./(]πeL να υπιωpιγaνν πo\υ y'ον-

τh cτoν y,ερα,σ36γα η αν, εdν,ωι δυ-

'lα,τ'cιν',ι6sα o' αυτδν,r,ο1_l,ηνη x'ιελια_
i:ιδν 1με επ'αιpκ! πληθυψ.6. H 'αξιω
αυτιirv,φα'ivεται π'opι.ooδτφo, δταν
επιx'ρ ατοι5ν δυομεν,ai6 γ"σ'Llρ'Lγ"ξζ Φ,)ν.

'θ'iγ'εq' Στι; π,ερ,lπτιboaιg αυτdg, οι

11i.€λιoo'e; επωφdλo6ν'τα c αiιτlδ'ψιxρ'&.
διαλεlμ1ιατ,α ν'ωλοτ:α'ι ρi,α6 xαcω την
'δ''ω'ρxε''α 1τlΞ η1βpα6 xωι xι&,νaυν

ιiL'.x'p!.3 ;τ^i1οειi 
""'' γqγτι$& δ6νδρα.

4) Για την πρa,cτ'ι.o{α' τ'ωy tμε-
)',ιo;ιby δεy ;r,dπει να γtνoνται d1e-

/::ιlL.ι!. ιιτι τη δια'ρlrε''α τηq α'νΘη'
'ιτ1ζ1 pe επlxj'yδυyα φ&'ρψαxω γ'tα,
τl.; μ6λι,a7οEι \Lατt τιE ισχoτd)y,oυ./
y.αL δ,ον γiν,ετωι επι'xoν[αoη. Επi
πλdov ζη1'ιlιiνoντσ"L τωι. oι μaλ'rcoo-
τω1l'oι πoυ διαθi6τoυy τα μελiioαια.

5) Maρ'ιxιiι" μνxη'τoττ|6νω, rdπω6,

τo Θιlρ,ci"1l, τa Zcν'€ψ, ιι..θ,. e[νω τo-

ξ'cτα γtα τ;η γιηρη1 xωι δεy τlρerεL
}φζ ]χpησιμoπ oιoι3νταt Υια, Q'g^r'o*uo6'
την τaρto.δo &vθηηε. Kυρiω6 6των

etι)α'' σ.γρ,':"6 τo μ'εγαλ6τερο στoσo-

o"τ6 τ'ωy αyθdωy.
6) E 1ρη,oψaπo[η1η φψaνιxνbν

oxευα,qμ&τωv με ιpεxωoβ τια τη
6ελτιιυcη τηE ν'ω,ρπ6δaτη6, 6πω6,εl-
Υαc aι γι66eριλλiyag (GA3) αL 10

vαφθαλιvοξιx,1 oξι} (NΑA), δεv 6-

+9



,διΦ]rΘ στη γnb'ρ'α ψ'α5'Θνθα.'ΡννaLγιρ. σ"'

π,οτ,dλ6oμ*τα ΥLσ' τ^fιl') τ'ε'ραaι&. v'ωι

δεν σΦγLσx'θ"τ'α,L η γρη'a'qμaκatτρ{
τoυ6.

7) fl&ν ι&noιω aρον,tα τω δdγ-

'δ1ρα ε['iαι'uπεlρφ,olpτωμiνα τιω η e-

τi'1ο'.α 6λωcτη,oη πoλ$ μιηρi1, π'ρ't'

πe[. ν,α λιπ'αiν'οyταlι αμJdl5ωζ μετd
τηy συγχoμιδτ), μιο !ν'α τrερ!'του ^*ι-

)'o 'lιτριτ:i1 αμ1.ιι'lνi'α i1 αν'α}'ο"γη πa-

aιδτητα νιτριxο'5 xωλioυ', για ,vα δ,ιb-

σαυν ι }ιo(νοπ ο υητ cνl\ lπ|σ'\? σ'Υι}):{ η γ'α''

τoν eπδ',υz'la χ;ρ'δν'rι'

B. To σxiσι]μo τoυ καρπoιi
κατ6 τnν ωρiμαvσn

'Ολε6 oι τρα^lωνΕE πoιχιλlεζ χε-

ρx'5|'ξζ1 π,oυ χrpQ:,ι!βoπο:o$|τα'' γ"ιι?i-

ωζ γι{ι νιωπi1 τuατανΨ"λω,οη xαι d-

χoυy τη ,μαγαλιiτορ,η, ε'1llτοριτ:fi α-

ξ:'α, αrα"ρ'ο'loι'&ζoυ,'l ευοιιιΘ'τ1ci'u oτο

o1loιμo "caν ^r'α'ρπO{, '6ταν ,εrπl.xι?σ','

τoι1,v 6lρο1oπτιboει6 xατα την' πaμi,-

oδc τη6 αρ,l'μανoηg.
.\πd τυq xαλλιεργoriμενεζ π'oι}ζι-

λiε6 τηy μaγαtλrιiτaρη ευ,αζσθησa{ι

παp,oυcιιξεc η Tιραγανα Eδ]aoΨζ,

αxoλoυθoιiμενη wπd τη]y van χΦι

τη]y B. Burlat. Tηv μιιρ'δτqρη η B.
Stark Ηardy Giant αyωλoυθoιψενη

αffi την Larian xαι Vοgue.

o ^ια;rρτ'6g τηe B. Burlat εr1rφαιli-

ζει α;vfθω6 πυιλιxθ6, afaθgi6 o1ι-

ψdg, οτη ζιiνη, γιlρω 'α"πa τη1 6dυaη

τoυ πoδioxου. Tηv Van 6,αrθειdE ,εγ-

xoιdθE aτo αxρaτa"ρτιo' Tων ιiλλωy
π,oιxιλιιily 6α'Φευξg απλΞg γi σται}ρο-
,eιδε'i6 o1,ιομ,3E oτα πλa'lρi τj zυr'λι-
τd6 γlιρω ωπ6 -νο r;,vιιω'η,''o'

Tα c1ια[ματα -νo'J τια/iiσ5 εe'.:.γ!-

στ'aυν τ,ην εiooδo oτo ,εaωτερ''.νΔ α:l'
τoυ μυrτ)τωv ιαι 6α^ιτη'ρ'{ων ^t'ιι

τυρiω6 τηG Mοviλιωζ, rJτΥ]V :ar'a[α. η
xeραaι'&' πηρoυ'αι'&ζει μeγi.λη ευoιι-

oθησiα, με ωπoτdλeψ'a yq, qrιαυξv"-

|Υoν7αL οι ζη,μiεE τ'αι ο τ"αρτδ3 να

γLνετα"ι αxατ'&λληλo € γcω'ψπ,αρ[ω.
H ζημiα πoυ lμΙπoροιly ψα υπo*

oτoιiy oι ιιoραooxω\λιερ'1"ητdE εiναι
Φv$&οg η oλoxληρωτιxτj απκilλεια

τηζ .ΓνcJΡq'τιnΥηs, ofrψη χοιι στιζ
πaρ,ιπτιiroειE τlσ} 1α, 1loσo61a, τιn't

5Ο

οr1ιομdνων u"α'ρπων'εiν'αι γρι'xρα'
Στuq πQριπτιδoει6 πloυ τα πQ6ο'

':-''&. ;υlν,1yιο6_ιdvων xαιρrτcbν ε'inlαι.

ι,l'ιιp'&.', τileπει νω γiν'ει α'υoττγρi1

δcα"λ'o^γ^fi των y!(ι''r,!fii)ν τ'ατd" ττi ο'l^γ-

ι'οt,ιι'δi1' H eρ"γα"'cLα''αυτ'i' ι'lυξα'rε''

-'δaο' πολn3 τo n6aτo; 'τlγxoιι''δi:Ξ,
ιiloτε η, ευi}xoβιδf νx Υ['i.1'7.'' 1.σ')ι-

φο'pη. Εxτοq ω'lτo6 υτ',a6α'Φμιiζ':τ".'ι

xα'' η πcι.δττ1τσ" 1οlν Υσιpτ,σ!)'

Θ Tα αiτια τoυ qxιolματoξ και
φυoιoλoγ[α αι:τoι)

Tα ι''.ι''ι του c7''ο!''ι'ι'τci -ων ^/β-

ρz.ι''ω'l oφεi).ο'ιτι'. ι'lρlω -< 51τ]\) α-

;o', 3'iφτ,cr1 rμεγοιλων τ'aσοτi1των ν ε-

vαl 'α-*ο τaν xα'ρ,ru6, δια μ,6ooυ του

φ)'ο''c0.

H αταρ''ρogηl5η τa'υ νορο$ oφεiλε-

ταL 6ε οiψωτι'τα φαυν'6ιψeνοι σι'oυ ,εμ-

φα'νι[ζaντ'αι aτα xιlτταJρω το'υ yνα)ρ-

π,οηj. o xυττα'ρυν"δq χυμ6ζ' xατ&, τη
δ,"'ωPnε''.α τηζ ωiριμΦσr2€, περιd1ει

μεγ&λεE πα:6τητε9 oτeρε,ιilν δι'ωλυ-

tιbν' ια'" xυ,ρdυ:E oαx^1:ωρων, τα o-

ποtα" α.υξk'ioυν την oσμιυτυnt1 τ.εcτ1

τιυ'i y'υττ&,ριi),ν. lo νεφ τη;6ρoγi6
τι'λ6τ-,a'' τρν lιαρπ'6 τ.α'.'a''c!'.ρrγεται

δlα' μjcου των cτψα-τiωγ στrυ.: με_
σοr|)τται?icυ -< xΦρου;. Tα τiττag'ι.
τa:J y'Φ?fra$' iλl,γω τη; με"1αλriτεtρη;
ocψωτιxi13 πiεoη€, α"πaρρoφοdν'lε-

ρ6, διoγxιilνoντα.L' πPa%αλοιiy τ'4yυ-
.ση τω} χlυι-ταρL3ylωy 'ψεβρ'ωνων xαι

τη6 επιδαρ,1ιiδαE, εξαντ,λfiται 'η αν-

τaγ! αιl-'ων xΦ. \σ"ιaζOwα'L.

Γιω yα γlν'oυγ 6λ'α τα πφηγaι5'
|ΨΞ')7.' ΞιΥ1'. ουvδητo 6τι o xα'ρτδq

;--i'}.ee'. ν'ι ε(ν'αι τ"αλυμμ6vo6' με ν,ε-

οl, i, 'lz e|?-yλΘον-'αι π'd.ν,ω o' ωυ_

*ν ''τι'1ον''.>''.ι. νaρου, ^(''σ, εtqPwεq

7.ρ ο' i'. τ;' Σ''. z ι τ τ .rιι .

Στην ',avn'lιiτι :.z.:, ττιLεJλνzν'
τω 6ιψaoπιυιlε'4 ψ-λ ;φ[οtο ξτ,'

ρ.ωatωg τo ucξξιo Ξα: ΥΞ?''$ στo!Ξ

ιoτo66 τιrv δθνδρων ε{vαι ελλεψ:_
τιτ16, o xω,φδg αφoι5 ωτcoρψ4ρeι

μεγ&λε6 πoα6τητεE vορο0, oτη α.lvθ-

xεια, λξω τη6 διαφqΦ6 υδατιxο6

δυvημιxo6, τι,E απo6&λλει 6tαια q,π5

τω τι3ττωρd,, τoυ στουζ με,σΦ(υττηρa_
oυ6 1ιilρoυ6 xαι uπδ er,ει οταrE tiλ-

το.,'l πoδicxon'l' Στην πε,p{πτμg, ,,r*

τ'l, a'' xντταλ;' cι€ E ρεψ6p iινιεq,qalξoν -

τα'r y.,αL παλι, ωx61ι'η !;a"L σ.Υ δ'εy εi-

7"rι'i l]χισθε'a nατ&' τη δι6γxω,τη.

To μdγeθo6 τoν y"υJρmo6 τ"ωτα ττγl

ωρ ['ψαν oη,αdξ&νετα,ι ταx$τατα. }s4-

cα cε λliγε6 ηrμ6ρo6 'o δγnoE τoυ σχε-
δ6y διπλααι&ζεται. H αιilξηοηi ωυτ^ξ

"1i'νιτz''' με διl6γxωcη τωy lιυττ&ρωy

ιz''' τi'l'lcη των }ζυττocρ,ιxιδν ,μεμ-
δ'rι'iιbν, zπ6 την cιι1ξηη τoυ μεγd-
θcυg τωi 1υμοτoπiων. Οι xυ,τταpι-
^ιΙ: ψΞΙβ?αlrΞ; τωγ ^lωττ'αρων ται
τη ; aπ ιδsρ,μi δ.ιζ λenτ q'iν oυν'/.α,.' (,\'ΞL

ιbνετα'ι η αντaγi1 τoυ6) με απo?dλε-
6|4Lα ν:α 'μηy αγτdχο'υν 15ε πε,ρ'αιτd'ΡJ

τ&νυoη π,oυ π1ρoxαλε[ η απaρ'p6φτ;

cτ} lνQp'oδ.

c Παρκlγovτ€q πoυ φιι.δρoι1ν

1) o 6αcιxδτqρaζ {ιlc,uΡ!iηω'" α,'.Jυ

επιδρ,d. ,ο'τ.o ,ο1ioιμo τωy χsρ'αιfι{b}

et"lαι ο'. 6ρoγaττιboε''E. ''ooo, 1r,εγα.-

λ6τepη 'ε|'ν'ι.'' η δια'ρτεtα, iaυζ, η
δ''/)'ψ^i1τητα τiτιb'1ηζ y"α.|' η π.')σδτη-

70. 'ιa! 'ie''1oυ, τδco ,μεγαλιiτε,ρ'η εi-
ν'ι. ι1'. η ξη,μtι πoυ π9oxα,λαiν.

Β pοy'οπτilceι; πoυ αυy'oδ,εrj,oγται

'ιπι6 γα"ψ'r|'6q'θερ1ιοr',ρ'αo[εζ πε1ρι_

6*λλ,oντoE i1 τo νειρ'δ τoυg 6ηει 1α.-

μηλη θqρμοxρυ'σ[α, αυξ&v,oυν τa 1Φ'
οοατα oγιαQ.ιατog. Edl αμdαωq με-
τα τη 61coγ6πται'η eωιιρατtρει η-
λιοφri,vεια \ &lψoι, 1|ιx, 1Εoβaστθ.

αx l c iμ,ατο6 l'ιΘιd}γoyτα ι .

T'ρoφoδociαται xαψαι5 ψΘ ψεΥe-
λη ωo'tδτητεg νeρoιi, λ6γω υπε,βο-
λιxη6 ηρδευσηιζ, aπd'ν,ια πιpoxαi}"ε{

oγiρr'ψο ωυτo'3 xαt' βνo 'αε εξαι,ρε'

τtxΙ.q πφιπτιboει6. Miω ψπ6 αντξ'ζ

ei'lα'', 6ταν εrΨα,ρμoσθεa υfva?6lλL^ιη

i'οδουcη, ηιετ& α'τ,6 ψγ&λη πe'ρ'ioEc
;-τ;:l'ι!'ι3' zLτ& -τ,'l oτotα, τσ" δiν'
7J'.t !-tΞΞr'',|.'t ι-,.ο i'}'ι:Φτ1 'ιi'rab'

Ε[',αι ε'l'iτ1ιC o='- τιτω ατλ τξ-

τa'.ε -< 
,ayftiιy.e -< ξr1ρ*ιLαq, il'l αη-

μειωθοriv 6,ρoγoπτι7oe'.ε, oι ζγμiεg
πoυ θα πρoxληθαlv Θω €,iyαι πoλ6

μe1αλιi,τερεE α,fi6 δτι dlνγμωζ.
2) 'Evα6 dλλo6 6αaιx6E παuΦ'

γωy' που 6xε.ι ιδια|τε'φη oηrψεiα



i:a 
'i/.!5'':'L"'. 

Ξ!'lτ. r1 Ξ)a'.c}τβ'.1' Ξων

r,o''r.'.i''.ιΔν .

o'' 7;.L:ο'''!1 ;ω} ;r:ιy-ιλld)y, δσον

7.!''ι .τ!' ':'lz''cθτic[α στo ισχaισιμο,

.' Ξ !}'σl Ξ c''',σε .o,ρ,ιιΞ[uιξ y ο( Ψυ σι oλoγι χ,.{,

/'7-..7'7'iτ1'pL6τι'^Λ&, fiaυ εμφοιyliiζ'Oυy

z7.'. ιν'P[ωζ στoν yJσ.|?xτ6'

Tr oπoυδα,ιδτaρω απa αυτd' τα,

f' σ'|pατ"τ\l'oLcτιyια a[νω'" τα eξ\q:
_- To παaag τηE Eπιδsρiμιδαζ

τaυ λa"ρτ;ζ16. H π)'α'o-''"n6τ^ητ'α σro-

τ^ζ.;. H α'/-.ο'yiι τηζ στη,γ τ,d.νυoη. H
δ'.l'τ':''ρα"τδτητa τωy επιδερxrιxιilν ι-

oτ.ι|'lν xs.t η τΕeρ.'Ξy'τιγ"'6τ'ητα αυt^fi€

-- _^^^.-!, --,': iι Ι//- ιL 
'ΞΞ.

- H πε,pιεzτιτ",6ττ1τω τaυ,γ"υττα-

:p'.'Αo'6 N')\)'.'3 οε 'lιτ-y'z''pα η ι{nλα

5τερe1α, δι,οιλυτιi. Αυξηηl,dνη τ_rerριε-

ι'τιxοτηταr'qγ,ξd"νει, τry) oσ|J'ι}τLxil

6ig6η 1qιl xι'lτιαρ'ι'xoδ χυ,ιιor1 ,(oζι ωζ
ετ' τa6τΦ) την ευαιoΦηo,[α ,cτo ο1;t-

σl1μ0.

- 
H oπα'ργt1 των ν'υττ'&lρωγ τoυ

xcι!pτ'aι3' 'ooo ;μεγωλι1τeρη eiναυ τ6-
,οo ευιoλ,6τεrρω o1iiζουv τα' Υ"15ττα,ιρ,α'

- 
H ιρ'αγαν6τητα τηq a&ρ'xωq.

oι' τρωγων6q πoιxιλi'ε,5 ,εi'νωι π,aριo-

o6τερo ιευαliαθη,τεE απ'6 τιq ψαλ.ατa-
σαιpΥ"εζ xι' αντ'€q αιl'6 τυq υδα,ρεiE.

3) H ευαιαθηαiα των y"σ'λ?'ττων'στo

ο1icι,μo,ιr,η|?aαfaετx.L bψψaτα ^ι*''

απ:i πqρt1jγq'\1e3 τi':) !γoυν τy3'cη

με το δ)6,νδρo y"σ''' τoν [διo τoν 'ιυ'ρ-
π6.

- To φa'ρτiq των δdνδ,ρ'ων. Δ,6ν-

δρω που, φiξpo,υν ιιπaρ'6dtιιι6 φaρτio

i |,ιιv.ρ'6τε,ρo τσ) t\ανoνLyνot1, ψφα-
νitζoυν 1μεγωλtι1τΘPα. raσoστα aγιoi.-

ιJ'ατoζ απn6 δdvδρα ,ψε xανoνιui φo'ρ-

τ'to.

- To μ6!ειθo5 τoυ v"α"ρπ'o6. Κωρ-
πo{ ,μεγα.λ6τoρου ψ'γ'ιiθoν1 ατ6 τo

^t:αι'/aΥ'L^/"6 ιηq τ"α'Θ'e πoιι,'ι,λ[αq, ortrt'

ζ,oυν ευxoλ6τ'ειρ,α απd xα',ρπo'Sq xα.
νoνLγ'od μεγ6rθo,υ6 y'L' σ,ντoiι αω6 ι,"α'ρ

r,ο"lE ψ,'xρδτsρoυ με.γd0oυq απδ το

ι*'iοy'.'li.

- 
H θΞοη iω γ"q.?'1το0 oτo δidy-

δρo. ol ιι?7c|. aΦ 6'i5y"Oντα,ι'σ.τιζ

xoρυφdg e1.φα'iξal'l μ:γα)οτερα
πacoac|&. lsχισiμοιτξ ι;a τοt; ιωρ-
ποιlE πoυ 6,ρ''ιοι+oνται aτ'.qα,o}ιi3, 6'

τLν ο''' 6ρry'οπτ6σειζ εi'rl*ι μεγ&λη:
δι'ωοι^ια'.' oταν'oι 6ρo1oπτιilcει,;

'eJ""l α",' l'ιυι',!^ilζ δl&1ριaι αg nα'ρ ατηιρei.-

τ5.'" τa αντiιΘeτο'

- 
To cτ'&διo r:1ρ(a'ρανcη€ 'στo o-

;τa[a 6p[cτ'eτωι ο τ'αρπ'δ'q. o'. xα,ρπol
cτc 'sτθ.διο τηg πλ.{ρoυ6' υι'ρi,ψανoηΞ

rαL a\σ|'θ'ιζaυν ιrtυx'ρ'δτε:ρη ευlαισθη-

αiα απlδ 6τι cτq' d,λλα ,cτ&δια ω'ρd_

NJ'x'νa^(l-i' ,cε 6λε_c τιE ποιxιλ jε6. E
'ιυl"ι'οθτ'1:'[z' sτα ω)'λs' cτaδα ωp|"-

i,Lαν'^rjζ οξαpτατz''' απΔ τη't πoι'τ,ι'-
i),:[α'. Στη'l Tραγανi Eδ6cοη6 η με_

γ αλι3τeρη ευ αι aΘτ1a[ α πα'ρ ατη,'ρ ε[τα'ι,

5τo 1τ'.δ}La' 1ρι2 7ι$γγ'.γ6ι1 1'ριb1rατo6.
Στη,r B. Burlat aιo cτ'd.δ'.ο ιο'.l y'.6x-

γ''"νaυ σl1?a''Ξ τo lψαlh?o.

4) E θρεπτ.;xt1 xατα'cτ'αση τωy
δι3γδρωy 1ιJα'L η' τΙρOφoδoαiα τoυ5 r.r.e

νeρ6, αcxo'3ν 'eω'ioη-< δυcμ,εyεi. γ} ^n"1-

,μtΞ,γεiζ επιδlρ&oειE,στo,σιχiσιμo.

- 
Τπορ,6oλυwfi )'(π'α'ν6ημε dζω-

τo Φνaει τo aγ't'oιιψo. Mεγdλη πε-
\ρ'Lεγ"τLx]δτητ'α, τo|J Υσ'?τcOι5 oε α'ffiξ'
'στ,Lo' τo περι'r,ρ'iξευ.

- 
'Eλλειι}η' t1 περ:['caε'ια ν'aρo'3

ανξωνec τη,/ 'Θυαισθηoiα τoυ v"αιρ-

πod, ενtil xανοvι{ rεP.'εγ"τl,γ"δτητ)α'

τη,y μευ6νigι.

- 
E πυxvτj φliτευ,cη, τoυ γ'εl?α-

oeιbνq' ιΞUlaΘi 'νc 'cγLcψo. '0πω6
γ"L'' η ;υτ'rfi il'&siηη _Φy δd)F'

δβrγ.

- 
ΔJvδρα πat 6γo:lν τ'αλ6 ιeg''-

oψι6 τ'ωι ι6λα' τα x).αδι&, τα'ig λαi-
ζoνταυ απδ τo φωζ ταJ ^{λιου, εμφα-

νiζaυν ψιxρ6τeρη ευαισθηoa'α,.

o Αvτιμετcbπιση τoυ πρo6λτ]ματo9

Δ,υ,oτυχι6ζ τo τ'ρ66λ':ηψα τoυ σχι_
oi'μωτο6 των ιoρααιιbγ δεy εiψαι α1-

ιολo ν'α αyτι,ι.ιετωπισθεε. Tριiπo6
θερ,απ,εiαE ψει&, την qμs,νιoη τoυ

πρa6λt1ψωτoE δε,ν υπt&,ρ,xει. To μd-
νa τoυ μπo,ρ,oιiν νσ' 14λνoυν σL γνa?σ.-

,ooxαλλιaργητ]d6 eaναι yiq, φΡοντ/-
σoυy γιlΦ τογ ,ιιqριqρl'qι.Δ τωy ζη'ρι-
ιilv με πρoληiιlτLγλ ηρ.aσα,'y"α'ιL να,πlPo

{στατ,EΦoυγ τoy €νoιπoμεtν'αντα ιn;ρ-

π6 αΓξ3 δευτεpoγενεlζ {πρaσ6oλE6,

ιl'ο[ωq απl τη Moγ,lλια.
troλλιt, ατ6 τα, πρoληωtιτfi, β-

5α,' rσ) ι;ν;qρa'3ν q'1' 'aφσ'Pψ6σaυν 2L

ιι'ρ α. ι ο xι")')',. e 7γ ητ! i, α.lμπ oρωivον_

ταL αTν6 τα αcω ανα7L.,'θτμων cτωq
πα',ι)α.τaντεΞ τrJυ Ξr''''δ?a'sν στo Φι[-
σημ0.

Καν oν'''τ'iq α'πoο-'uacει'' φ$τευη9
των δdνδρω,ν, ιιανaνιτ"i1 fiνy'νlι,τιτα
ylq'γ 'ξυlη1οδτη'τα, τηΞ eeξ'cr.αq 6λα-
στηση6, xανονιυx6 φoρτ[o xαc ψξ'ε-
Θ a E τα'ρπο'3, ο ρ0 oλoιγ υοτιvft λiπαvrcη
z'αι ,*ρδευ,cη, περ'"o'ρaζoνν τσ, r,a'σo-
cτ*, τonl oγ'ιo/iματog. 'aλα.'αυτdι εi-
ναι ιzl5^l"o)'o yα επιτeυ'χθoιiν ,με τη,ν

alpαρp'oγi] σωρτ(by xαλλι aργητιxιil'.i

φucoντiδ,urv γαL ^lilιρtωζ τo,υ xλαδειi_
,ι],ατo,€ τωy δdνδρων,.

B dρδευαη' αone[ ,ιδcα.tτaρη 'επ,l-

δραoη, 'oτo o1ioι;μo. T'α δ6νδρα π,oυ

τρο'φοδοτoδντα.4\ε xα,νaνινl^1 πο'c6-
τ ητ α ν αρ o'3 π α ρ αι o ι'θι6oνν' μεγαλr1τ ε-

ρ"η αντay'i1. Σε πε,pιπτιilαει5 δε, πoυ
oι'6ρογaτnωce'"g e[ν'αι.'ψιν"ρtγE διαιρ-
Υ;ΕLσ.ζ, aL ν"α,ρποt τoυ6 δεv eψφΦν|,-
(oυv o1ιoiματσ'. Γ|'ω νΦ εfiLδ;ραJxoυν

ευνo:(,ι:&. oι oιρ,δα}oειg r'ρ6π'ε'ι νυ. ξε-
γ"Lγησaυν απι6 πoλ6 νωρi5. Aπd τηv
επογi'1 πoν o τuωρπ'6q tdηει τo μθγε-
θo6 ,ρε6,υ'θlοιi τ'αι ιδ'ι"α[ταρα δτ'αν η
'Αvoιξη ε,i,γ'αι πoλrj ξη1ρi1 τ'"αι'να αl-
νε1ιοβc6γ 1{α')ον|'fid', μιd1ηcι τηv ωρi-

ψανση.
1{: α.πc,φ:liγΞταL η λiπ'ανoη ,με

ξωτo τηv 'Ανοιξη τ'αc tδr'αiτaρ'ι

ψe=& την α'iθ'.cη τω^r δd,yδ,ρων.

_\μJcω; ψετd. τη 6ρογfi τα EΕν-

δ:ρα πμ1'πeι να Qεx&lζονπα,L ψΞ yνα'-

τ*λληλα |ψνxηr,oy"τ6νσ.1 ΥLσ" ν'σ. 1l,PΦ

oτατε,υθεi o τ"αρπιδg ατb πρoα6o1'Εq

'ατ'6 ψoνDuια, πoυ αυvγiθωζ gπαxo_

λoυθοιj'r xαι επιδειyιilνoυν τηl)) y,β.τt-

'στα.ση'
oι ι}ειαoμoi τωv δ6νξcων με cιyL

τιδι,απy€Dlrτιχ6ζ ου,σ{εζ' aρ1'.ονLγl'

6yιεjJ&5ιJ,α,τα, τi oυo[ε6 πoυ qμπ,o}i-

ζoυν τ'ην ,εiooδo τoυ γε.ρ,oιi στ'aνj ιω?
π6, δE} dδω,oαy εν'θωφvτιxE α,πoτe-

λ6oματω. Στη:ν nαλι3τeρη πqρiπτω-
cη μlε,i,ωoαν τα τιo'coaτ&. σχιση}οιτoζ

μdpι 10% xω'6cαν oι 6φγατcτιb-
oeιq ^lμων ψ.Υlρ+ιζ δ,'&^ρy"ε'ιαq. Σε 6ρo

1oπτιiloει6 μεγ&ληE διd,ρxε'ια6,δεv
ε\αν ωτο-'eλεoμ*.
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oι oυcia6 r,o|J'xρηlLψLoα,oυt1Θηxων

x,ατ'α ν"αι,ρ'adζ ΥLοL σJυτiδ τa oy'aτδ

ται. xνxλogoρoι3ν 'στo ειμπι6,ρ'ιo iμε

δ:ωφq7α aν'6,ψατα εiγαι: Πωραφi-
νεE, dλαια, y"ηι?οι) Pητtν,εζ,,&λατα
,αλ,ουμιVioυ, αo6ε'aτ[aν, γαλxοn3, ac'

δ{,ρoυ, apιpoΥ Lxd.,,σχεu&σμ,ατα vαφθz
)'ινoξιxoli oξdωg (ΝλΑ.) , γ"'n.

Τ α,λα"ιτω,ψατα ωυτιily τωy oυαιιδy

']leν,ν{5οντα"ι oτα δd,νδρω ιπ6 10 dω;

3Ο ηβρag' 1τοlLν τηl ωρ'ψαν'η τoυ

xαgπoν, αν'dλογα με τηγ o-ιc'!'α xrι:
τaν 'ν26πa δρ4cεω; αυτη6.

Πολλ* 'απ' αυτ&' λε,ριil.ro,uν τoν

ν;Qp'πa t1 ωφi1ναlν επ(,χa}δυ'ν'οι ι}π,σ).-

λεiμματα, παl e[ναι δ6oxoλ'o yα ,α-

πφαxρ,υv,θoιiν.

oι περιoo6τορε6 απ6 αι.lτ66 τι6

oυoiε6 μειιilvoυy χαι τo τ:ελιπ6 μdΥε-
θo6 τoυ y"q,βσ) ψ6y"ρι τ"αι π'oιοa.σ'cδ

\o%.

Γ. Η διδυμriα των κερασιdrv
'trvα αλλo, π'ρ66\τψα τη6 γ"aPα-

aια6, 6qι πoλb ,oo'6α'ρ$, ,αλ.λd πoυ

απ,αoηo}λεi τσ)ζ y.o'?ασoιωλλιeργη-

!!g xα,. δεν 61ει fpωpτa;i τιπoτε ηε
Mv γι' αυτ6, εivα'ι rj διδηlic1 1φγ

xqι?πιbν.
Maριx66 φ'ov€q oι πoδiiolι.ρι η αλ-

),1,ιil,6 τα γ"oτσθ,νLlα' τωy χΦρπ6ν' αy-

τi νω φθρoυν dvαv xαλoo1ηματιoμd-

νo τ"α'ρ1qδ1 φdρoυv δι.ιo μαζi ε'νωlμd-
,r\2υζ 'στιζ πλευrρd6 συ,ηθωζ, τoυE δi-

δψoυE η διπλαi6. o'ι δυo ενιο,μlνoι

'xαρπ'o[ aπωνιq' dxoυv τo iδιo μγε-
θoq. o €νιq α.τδ τoυ6 δυο ei'ναι o'ι-

νv}θω6 1μιxρδτq?ο'') ψεfβ!Θoυ;. Σe ;ο)'
λ66 πaριπτιil'5ecq ο ψι;7'ρξΞΞΨ-Ξ 77'?'

ιιδq .πα'vαtrιbνε'' ατρoφιιι6ζ x7". σi,τ|/

αcagεi'ω ω:οaζ την ωρlψανcη μ]'Jυμιο_
πoυe-τωι xαι μαυrpi{ζ,ει.

oι δiδυμoι 't"α:pfr,o't δεν d1oυν ε-

ψπaρcτi1 αξtα xαr' xατα τη 'συξrLa-

μιδη πρ6πει yα ωφαιrρoυνT,αι με δια-
)'ωγfi , ^γ ιατ,, υπo,6αθ,μξoυ ν την rπoι$'

τηlτα' B διαλoγ'τ) αυξdyει ro νο6οτoq

,aυγιoμιδτj€ y"αL ωα} τα, τιoσo'στ:d,

ε(ναι υι{.ιηλ&,μειιilvεται γνΦL η ψπ'o'
ραioιμη τoaδτητ'α xαμπilν.

Δlfuμoι xα.φοL q1φανrξovται x*-
Θε 1βlo, αλλ& oε πoλn3 ψtτιρ* πo'

b2

'σoσT'θ'. Maριxd,E '1ρovιdg το φωι.ν$1ιe-

νo ,τταρoυcι&ξει μεγιiλη '$α,'ρcη xαι
σε σπ&'}ιε,ζ Γιrεριπτιδσε'ιζ τo μaγαλ6-
τoρο ψt1ρο6 aηζ πιxΑ1q"τωfl; εivαι
δυyατ6γ yα ,ιπoτEλεdτaι απ6 δiδυ-

|iJ.oυζ ^ισ.:ρr'ο();. Σ' αυ€; τι; πεrι'
πτιδtειg μEγ.rι).η cτρμιι!α d'γ.ει τι

xι\}:'- ορ^γ οby'tη το''ι'.)'ι. α.

o'. ;.,'.τ'-'l'!.ε< ττρo'ιι'-ξq1ν F''.:ξ o-

7{,3 αιον rιΦ;ο(ια. ττ..l τ&aη 
'/.τ*L1'-''.-

q'ιo6 δ:δl5μιο^t xαρτιb'l. o''. nο'.ιιλ|--
s; B. Burlat xωι T,ραγανα Eδεooη:
πα'ρoυa'.'&!ζαιv η μαyαλri τe'ρη τfi,εη

ενιb η B. Stark Ηardy Giant τη

ψcxρδτaρη.
Tα α[τcα qxηματια.ιoι} διδ1μων

xαρπιbν πιρ6π,ει yα ανωζηrcηθα1ν

στην frqρ[oδa 6ιαφoροποiφηe των

oφθα\lιiv.
fr Eιlωφo,ρoτaiηoη των oφ,θα)φιilν

γiνlεται y"ιttd. ττty 6\αoτιιi1 πaρioδo

1,oυ 1ορoηΙ'σ1yμ6voυ dτoυ6. Aρxiζει
ακδ τo τ6λo6 τηe πqριdδoυ τ1,'ζ τα'

Χε[ωζ q.νdιqlξηs 
'π νtωg aτ-fiοιαq

θ)ιiιcτηoτγe, ηv 'Avoιξη χαι σι}yε-

a[ιζeται oλ6xληρo τo Καλoxα|φ, α'
9&λoγα με τηy ε]ξ6λιξη τηq 6λd''τη-

σηζ y"α,|. ην πaρioδo dxπωξη6 των

γ"ατα6o}'ιbν των oφθα,λβν.

Πι.o oυγxετqρηιιεγω oτην xε'ρ'αaυ'&.

1Lα"L σ1oυζ oφθα\φ66 πoυ θω διbooυy

xαρrl rγια π,βιb'cηr φoρ&, αρη4ζει αρ-

γι. -νην 'Aνoιξη γ'αtαπb τoυζ oφθq.}

ψolq παι 6ρ'i'oxoνταc στη] frση τωy

ε:τnοιωv 6λαoτιily nτlΡoζ την νn'φψfi'
Στα.l; oφθαλρoιi6 πoυ 6,ρ'[oxoντα.t

c:ι- ,,ιb.l'',μι τα'fi,aφιδιρτ' δ'ργανα α-

β=ιι-= 'ιz:λ:η^ι ιιρ'l2α'rcη τoυ γ"qρ-

;ο'3,

E,''-ιqο nτ'.:.τ,ττ, =ω'ι cοθz).μiiν

δ'.!ρy.=ιι'. ='1':.ι 
rl7'-,ι'= z --α;''-z. Σcο

τφtιο o*Ec οι ιι-.rtc)'!-: =υ'ι Σ'.ι-

φ6ρων με7ιilν τoυ &'frηιl -: ti'ιων 3ιι-

'Θψιαiα πα' δ'rtφavι 1ιε9τ1 c''πι3.E'
xρtcιψη πLεiρioιδoζ 'εiναι 6των oι αy'
,θιxθζ xατα6oλ66 αlρ1i(oυν ycι q[η-

ματξoυv τα xα'ρπ6φνλλω' δηλαδι/1

τo ,θηλυxο ,μΑρo6 τoυ &yθoυq.

Δια.ταραγi1 τηζ oμαλtζ διωδιxα-

a[αq oτη φd,oη αυτ,τ], θ1oι ω6 απo_

τ6λεoμω τoν o1ηματιoβ διπλιily

ια1oπoφdlλλωy χωι ωζ ετ τa'Sταl σy;η

1Lατυαιρδ των δ[δυμων xαρπιbν.
'Ια αtτυ'α των διατιρ,cο1ιil'v αυτη

την ατeρLοδ'o εiν'αι rαυν'iτi'θ,ωq oι δ',&-

φaρoυ xλoνι'qμο[ (SoK) πoυ αφi-
στσ.ντσ'L τα 'δ6yδρα' απ,δ εξωτqρι-
xαi6 πl'ρiω6 παρkγoνιεE.

ΙΙα@γovτε,6, πoυ μπlo1ρoιiv Υσ. ττιpo

xαλdooυy xλovι,oμo,66 oτα δ6νlδρτ

ι:ιαι:

- Mεγαlλη τj ξαφνιxη ξτ11ρα'c|'α.

- 
Ιπa,e6αλιxi1 i1 ξωφνιτιfi ν"ρρu-

'τiι aδ&φo'ι;.

- 
Lcaυφi ξηρo[ xαι Beρψat h-

νεμoι.

- 
Πoλj Φηλus θeφoxραoiε6.

- 
Mεγd,λε6 μ9tτα6oλdE θopμo_

νφαoLαq η υτ'P'α'oi,αζ εΜφα-lq.

- 
'Eντovε6 πρoΦoλi,q ur6 e-

1θ,ρroιi6 τj 'αoθ,6νειεg' π'oν ψπ'φαcν νv.

π1ρ o ν"ωλ taω ν φnrλλ6πτ ω oη .

- !p69161,ση16 i 'ψe ψαρ1ιαxcι πc,/;l ξ'

xoυv ,μεταλλαξoγδνεq ιδι6τητε6 t',

πρaταλ.adν τοξcxl&, 9ωιν6ψεν ω x.&.

oι xεlρ,ωooxαλλι ειργητ'Εg Υ|* νΦ

οιπ,cφriγo,.iv τηv ε,μφ&vι,oη των δifu-

'μ'ωy y,'a,ρπιbγ . Θα, πρ!τe'" να φρovτiι

ζου'v ιbcτε τα δdvδρα τα.16 να μτ]ν

wφ,ioτανται ιo1υ'ρo65 ιλovι'ψoιi6 rια-

τ,α' τη διαρxe''α τ;oυ KΦλoχαι'p'ιo6

πoυ γινεται oυνηθωE η' δια,Ψo'ρoπoi-

ηση των oφθα\βν.

Δ. Κoμμiωσn τnq κeρασι6q

Ι{ xομμiω:η ,e'iν,αι πoλiιi ,αlνηιθι_

qr6ν,o φα'ιν,6μyo oε 6λα τα πΨη-
νδταρπα, αλλ& oτη'ν xειραoιω ψηr
''1[ι|"'gτα'' πlo α.\χ}!& y'α|. 6e πoλ6 6γ-

τo'iο 6'α^Θ+ιδ, !rε απ,oτl3).εσψσ. ηα' ανη-

'ο'υ1εi ι διαiτε,ρα τo|),ζ xaραooxαλλιερ
nrq'τ'[ r
| 'Ι'νΞ'

ΙΙ x'ομ1l'iωcη διsy εaναι ωcθ]6yεια,

i)'i μι1 φυ,cιολoγιxη αντiδrρωoη

:'υ'ι Σe'ι7,''ιυ'/. no1) aν,φσ"νiζεται ωE
}' 
='r e'-'''( 

=", 
! Ξ aξι;τωμr, δτ'q'Υ αυτ'&.

ι' ι -'-' ι-Ξ 1 ιι a.'=''''' ι \ia."'.'ι ο ο5 αρδ π ρδ-
f)'ηιι.

Tα αqιπ:ιili.Lι.-ι. iτ!ζ zcuiι+η;
etναυ η dηρ,uoη xξη-υεω; ιτιb iνα, t1

πε'ριoο6τε'ρα oηψeiω τoυ δ6vδρα.l, oε

ψιι.ρΔτa'ρo t' μεγωλriτορ o 6ωΘ1ι6. Tα"

oημεiα ωτα, ι',rσiρε]i νω 6ρLaτ'nνταc

ατov λαιβ, oτoυg 6ραηiiωγ,εζ, στα.)ζ



6)'αoτo'3q, 'oτην 6&,cη rων ια''φaφ6-
ρων cι;,γ'α'iων ii τυι'l oφ,θαλ,μων.

To x6μμι μ5λιE ελα.lθιaP'ω'θe[ απ6
τo δidvδlρ,o xαι 6'ρθε'' oε επαφη με
Ι' dν α.τψo σφ α' qρι x6 α6ρ α, π,'ρ'o oxaλ)ια-
ται. γ6ρω α.τιδ το l:l],[lΞiO €nρνcη'6
7ισ,L οτ'ε|?eoπaιεiται. B 'δcαρ'xεcα ι!.ν'-

'ρυστlζ ΙLτloρει" νω ο[ναc μι:ψiυλη η
ι}Lxιprη, xαθ'ιbζ xα'c 'oL πodδτ'ητε'E' α-
νil'oγα 1ιε τη δ'"αρτ'ΞLα. y"σ.L την {ν-
a',/.ι5τι ττιζ α,'τ[αq πoιt την πι'ρ'o'xαλεi'

ΙΙ 6τιp'lcη x6,μx.l,εω6 σηl1ει6ylεται
τ'^:.τι ττ1 διωριειω τηq 6}'αaτ'ιwl.6
;ι.,''.cd.'''l . Αηλτδη ατδ την ,Aνoιξη

:-LΞ7'.-'. :c Φθ'.'l|τι,l,ρc' Σπ&';ια cη-
ιE:ιδ.l::ι: !'ι.''lττ' ιb,,r,LΞωi ιυ'τ,&.
ττ, 7"'. Q z :'. L : τ, 1 7-ι : ιz.' ! ι':-' l λ.,'zτ, Ξ'

H γn''ο)'ογ!7- .''.' 9L,.'/0JΞν2''l. rι..

ψτ1γανιqρ.c! ττ1 -: !.z7lsτ,; .ι7.i τ1 /τγ
;ιιxη αivθ,aοτi τeι ι6ψειrl; δ:ν π:ι_
ρ,ουαικiiζo,υν lεvδιαφdrρov ΥLσ' τaν δeΥ-
δροιαλλιε,ρrγητt1, γιατi δευ θ1oυν
ycλ στ1Ρoσθ!6oυν τ[πaτe στη ΥνηΔοη
ΥLα τ^η|) αντημετ,ιδπιoη του πρa6λ.iγ
ψατo-c' γι.' αl.ιτt6 ιαι 'δεν θ,α αναφeρ-
θoιiμε o' α,υτd,.

Tω ω[rc,ια πaυ πιρox"αλα5ν την
xqrμi'ω,αη ε[να4 τlα.?α π'd'\α y'α'ι o.
φaiλoντα,ι oε διdη'o'ρ'oυq'παιP&τον-
τ c,a

- Kλι,μωτι xot πιαρ&γo'ντεq'

- Mεγ,&λη εδαφlrη η'ραo|'α ^l1

ξ'η'ραa[α.

- Aπ,dτo;μeq ιι'αι ,ψeγil',εζ μετα-
6oλdE τη6 Θ'€ιρψaηρ'σ,σ/σ'€ ^/"cιτ&, τη'
θeριντ] περi,oδo, ,61oυν ω6 οζπoτdiλ,ε.

σηΙα τηy €,τ"ρ'ιl'ση xξμμεωE απ6 διγJ-

φQρα oηψεLα ταυ δ6νδρoυ.
TΙ,ρoο6d't1 1ρrψ .ριζιruO' α.loττ]μα_

τ|ο -C' τσ) λαιμoιi, τ'aν τ'aρ1ψar0 ι\ των
6ρωγιδνων απδ αqθθνaιεζ dπωζ ε,iναι
o,ι φiυtτ$φ1sρ'req, o xα'ρ,x[yoζ τωy ιoι-
ζιbv, δι&φqρ'ω '6ωxττ\ρ,cα fi ψlxητe6
ξ,d,λoiυ xαι πoλλ66 d,λλε6 dxο,.lν ω6

τποτ!)'acγιυ' ττ1ν €.,ιρν.cη μεγdλων
πoσoτ+lτων πξμiμ.εω6 σlΙι6 τσ. cτtrψe[α

του δi5vδρoυ πaυ €γaυν πrρ,oο€λη,θεd
i' απ6 τη 6αoη π'υlν oφθαλμι.ilν.

lΙρο'ffiολ^i1 τωy 6λαoτιbν, τωy
ιι'ρπo'φ'αρων αργανων { τωv oφΘαλ-

γιων αιτδ [.ντοψα τ,aι) τ,'ρoy'α'λo6v, π,λη,

Υ,['Ξ ^il α1la!μυ,ζoιiν' τo,υ6 1υμo66, xα-
θ63 xωr' α.τι6 pυxηrcε'q i1 6α'τ"rci1:ρια
πaν δτ1ψιoυργaι5ν {)'τ'η, 6γa'ιν ιεπi-
ση; (rξ αττcτ€λεc1να ττΝ 6y'ιρlυση y"δψ

1ιεlω; απ6 τoυ; ιcτo$g πoυ,dt1oυν
π'z,ιg6λτiiθε[ '

Πληγd6 τωy ,δldyδ'ρωy α"πι6 pηγα.
'rli1ιατ α, xαλ).ιε ργητ cnt'c ε'ργ αo'lεq i 

1

z;.''.α.δ^/ροτε α}"λη αυτ[α πoυ φ,Qci,-
'/.Δ'l ,ψ!70,. iη n&γ,6υa, τρaxαλο'Sν
€ιz'l:τ, ιL;ι-pευl; xτΔ τα oτ,μειiα των
-)'τ'^'f,1',.

ol :q'1j_; ιιl z)'ιδs,bιι'το-:' δταν
c!=5 '{iνΞΞι'' :τ1l ''\'ic'.Ξτ, 7.7.,' '/!'')-

ρ[; =o Κω}.cle.!ρ;. δει ;ρ.'ιi'o'3t
ιoii-qμ(ωη, eττΔ3 ατ4 

=ην ;aρi'ττω-
ιrη πoυ ωφω,'ρetται μεβ.o; :c:,θβ;
y'o'iδ:ρ'bν 'xλ&δωy'

H αcυμφωνdα ,εβoλiου - υτoy)εl.-

ψ'eνoυ' π,ρoy'α.λε'i επi,cη6 €nρνaη τ'16ψ-

μεω6 στο oη,|ιaio τη6 dν,ωoη6 χαι σε
περιπτιiroειg fro\} η ασυlμφωyεα, εi-
νωι μεγαλυιd,ρoυ 6ωθ,μoι}, αιτδ δι'θ,-

φορ'α 'aη,ψe[α, τα oπo[α ε1ξωτιλιilγoy'
ταL σLΥ'l' - oι.γιω αε a)'6x}'η1ρo τo ΦAε-
λετ6 τoυ δidvQρoυ'

H xαwi1 \ρ eπτι^ιl1 xατ'&.oταoη πων
δ,6νδ,ρωv ri ,dλλε(ι}ει6 θρεπτιx,ιilv, ,oτoι

1,εiω,l, πωl d,1oυν απoτdλεicμα την
xαγε'iιτcxt1 ιetfioιω 6\dιατηιη y"α,L τo
π'ρ6ωρο γi1ρωq α'nlτ:ιLν, xαθιil6 ,επ(-

Ψζ y"αι η wατα'στιρoφ{ iμεγdλoυ μd"
?'oυζ Ξσl ρr'ξιxod ΦστtlιLxτa -C. 1τ'ρa-

xαλουν εuιρι3cειq r"dμμεωq απ6 δψi-

φο'οα 'cηψa[α τoυ lσχε'λετα, τoυ δJy-
δρoυ.

Πoλλod αxδψη εiναι oι πφ!ηω.

τΞζτ.oυ oυyτελo6y 
'aτην 6ν"ρυ'oη τ.i'1

1-ιaω5. Γονικα, Θσ. μιΙτo'ρoιioα'μ,e ν'α

τoνψe 6τc, ιaιΘe α'ιτ[,α παl διαταnρα-
σΞ{ ττl'γ αψι}'fi -1ρηaδoo[α τωy ι_
,cτιδy τoυ δ6νδρoυ ,με θρeπτι,π66 oυ-

'ιi.ε'q ται. νCιρ6 ii ιπρoxαλ,ε[ λιiη τηe
oυ.νε,1εlα6 τωy ι,oτιilν το'ι xαβ/αl,
61ει ωE απon€)'oqψω ηy lxριoη
χ1dlμ,μεωζ.

Γιω ,;,α επιλ,';lθε,i τo πιρi66Ιηψαπ:ρ'6
'IΕeL' να' αναζητηθo6ν xωι να διαπe-
στωθoυy τα, α,iτLq" 'Ιlσυ τo τaρoy\q,-

λodv. Αφoιi δlαπιoτω,θ'oηjy τα αtτια,
π,ρdπει να. αντιiμετ'ωπιoθo0y. Mε τηv
α'ντιμετιilπ,ιoη τωy αιτriφy' λιiγ,εται
τa πρ'616'\ηγμα y'σ.. τσ' δ6νδρα eπαν|€?

xoνταL ,στη] 'φrυσιoλoγ,ιwfi τo'υq xωΦ,-
5τ'σ"ση.

Π oλλoi xe,ραooτ"αλλιεργητd5 oυ-
vηθiζουv να γαρωcoυv τoν λα,ψ16,

1cν ιqp'ψδ t1 ταιq Qρωγ{ωy,εζ τωy
δ!>'ipυl.t πρα),ηττιτlα i1 ψzι'τιω τη,y',ψ-

1iν'-ιη ττ,; τ"qlψιωcηζl ΥLcι ΥΦ d.ν-
τ''ΨετωτLτ.''lν τo π'φ6).ημα. oι 1α-
7'ιγ!; z;'lτ!.q δ:v 61oυ.z ir"α,νιξΥα' α,ro-
τdλεcμe ιz'' ψd)J.ον πρoτ.αλoι5ν τηι
e1ιφ.ανιcη i] την {ι'ταοη τoυ πlpo6ξ_
ματ0ζ.

oι γαlραγ'6q μlπaραlν να 6oηθ\-
5oυν iψ6νo στηιν 1c,€,ιρ[τ,τωση π.ο{υ τo
;i,ι?α.Υ'δji)'ενa ruδψρι', δεv dχει διlξoδo
τ''x' 'L εξdλθει απ'6 τo δ6νδ,ρo xαι
eν'απoτtoετα'ι μεταξ6 v,nβ{αι xαυ

φλoιoιi, ωπο"ιο)"λιbντα6 τoυ φλoι6 oι_

π6 τo vlα'ψ6υo'.

Στη'ν π,aρfiιτωση αυτ7i, η xe'Pα-
γi1 τoυ φλoιoδ π&"νω αrcl'τo 

'σ\Ψeto
συγ}0dντiρω,ση6 τoυ xδμμεωE xαι β-
xρL τo l6d]θ'oζ τoυl xαψ6'i'cιl, δι,ευxο-
λδvει τη,ν ,d1ξοδo αυτor1 ι/"σ.L σ'πalpιε{)-

Υ'ΞταL η α"πo'xδλλη,oη, του φλoιoι} α-
π6 τo τl*ψ6ιo,σε iμεγi&λη 'twταcηx'αι
oι y;iyδlυνoι π1ρo'o6oλ"f1q τoν xψfi,:o'ι
ατtr5 6αxttxρια i1 'ψbxηπeg ξιtλου.
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Tα εξωκκλt'ισlα τnq N&oυσαq
\r\ιι.ιιarιι\'a!\'\r\ι\r\ι\tat1'ι'ι'\lat\l\'ι'a'ιr\ι\'ι'a'\'\ιι'\'a'\'\ιι'\'ι'\'ι"

0μ6δα Π ερ ιΘαλλoιrτικιiq Eκirιαiδευo'nq
2oυ Γυμvαoioυ N&oυoαξ

H oμιiδα περιΘαλλoντικf1g εκ- παραθ€τoυμε απo'απ<ftoματα' πoυ

πα(.δευοηg του 2oυ Γuμvαoioυ Nd' δεi1νoυν τηv δoυλειιi των παιδι-

oυ,σαq' 6κανε μιιi πoλιj oωοτf1 r5fu lμ€1ρ'ι odμερα και τo οκετττικ6

δoυλειι1 για τcr εξιoκκλξ'oια τηg 'με 'το' oπolo απo'φ<xoιoαv να'Φχo-

Ι\Ι&oυoαg. ληθo6ν φ€τοg με τα εξc+κκλf1oια

Απ6 τo πρooεγ'μ€vo €,ντυπo 6πoυ μαζ'
παρουoι<iο:τηiκε αυτfi η εργαo[α,

ιΙ{ rτ.Ε. 'tTlo €o ΓYMNιEΣr!o NAO'YΣA'Σ

Στo αxoλεio μαζ εivαι η 6η

1ρovι<l πoυ αα1oλo6μαστε'με την

Π.E.
Tη oxoλικξ 1ρoνι& 1984 '' 85,

45 μαΘητ€g τηc B' τ<1ξηg'' πρo'

oπιiΘηoαν να γνcορiαoυν τιg Θιo'

μη1αv[εq' τηq N<ioυοαg'

To επ6μενo πρξραμμα €γιvε

τo Ι 986 ' 87. T6τε 6'λoι oι μοιΘη'

τ€g τηq B' τdξηq αo1oλf1Θηκαν

με τη γεωργiα oτην π6λη μαg

και τα πρo6λdlματιi τηg'

Tη oxoλικf1 1ρoνι<l 1989 - 90,

75 iμοιΘηε€g τηq B' τ&ξηc πληαlα-

σαv και γνcilριoαν τo Θow6 μαg

τo B€ρμιo. Περπιtτηoαv μθoα crτα

ffioη τoυ, τo φιoτoγρdφισαν' με'

λ€τηoαv τιq διιiφορεg διαττλ<ioειg

τoυ, μι1ζεψαv δεiyμαrα φυτιbν

πoυ αποξf1ραναv και πρooδι6ρι'

σαν, και κυρiωg τo €ζηααν και τo

αγfπηοαν.
Tηv ετ6μενη xρoνι<5c 1990 - 91'

τo Θ€μα ψαg fiταv τo πoτdμι μαq

η <<Αρ<5πιτoα>. 't}ταγ μια δoυλει&

ατι6 36 ψοΘητ€q τηq B' τ&ξηq τωυ

,εκτξ ατι6 τα οτoι1ε[α πoυ πα'

ρουloiαoε, διατ6πωοε και πρoτ*'

σειζ, πoυ αrpοrρo6ν τo 'μ€λλον τoυ

πoταμoιJ μαg.

b4

Tηv περoινf1 αxoλικf1 1ρoνιd
I99t - 92, τρ θ6μα μαq f1ταν το

<Λiμπθλι και τo κραo[ τηc Ndoυ-

σαζ)). To Θ6μα αυτ6 τo τ6αo δε'

μ€νo με την παρ&δoσξl ττ|ν ιστo"

ρiα, την οικoνoμtα και τηv o6γ'

1ρoνη καΘημερινη ζωη τηξ π6λη9

μοcζ} απασΧ6ληoε π<iνcο απ6 €να

xβνo 53 μαΘητεc τoυ αXoλε[oυ

μαζ. Παρακoλoυθξoαμε 6λη τη

δυαδικαoiα καλλι€ργειαq και ε'

πεξεργαolαq του oταφυλιoιi με

πoλλ€g εξoρμf1oειg, oργανrbααμε

εκδηλcboειg και τελειcboαμε με τη

γισρΦ τoυ Tριiγoυ πoυ 6γινε τo

}Ιο€μ6'ριo τoυ 1992 oτην αυλf1 τoυ

αxoλεioυ μαg.
Φ€τoq, 1gg2 - 93, στηγ oμ&δα

μαξ συμμετε[1αν 50' μαΘητ€g τηq

B' τιiξηg και 10 μαθητ€q τηQ Γ'
τ<iξηg και δι<iλεξε ωq Θ€μα τηg

<Tα εξιoκκλ{σια τηζ Ν<ioι'loαg>'

επειδf1 τα Θεωρε[ xαρ'ακτηριατικιi
οτoι1ε[α τηc Φσηζ και τηζ πα_

ρdδooηg τηC π6ληs ιιαs'
Χω,ριoτf1καμε σε τρειq oμdδεg'

Κ&θ1ε oμ&δα αι'€λα6ε ιΛα σιJγκεv-

τΦoει στoιχεια για π€ντε εξωπ'

κλf1oια. 'Ηρθαμε'αε επαφf1 με τoγ

Aρηιερατικ6 επ1τροπo κ' Koιrτooυ

πιciι, με επιτρ6πoυ9 των εξωrκκλη-

oιcirν, και oργ'αvcb'οαμε στo σχo'

λε[o ενδιαφ€ρουoεg ειoηγf1αειg

o1ετικ€g με τo Θ€,μα μαg απ6 τov

τ. Λυκει<1ρ1η Θεoλ6γo κ. Ιξ. Bαλ'
oαμiδη, τoν δαooλξo κ. X. Kα_

ρυδ<1 και τov καΘηγητfl τoυ' o1o'

λεioυ, lμαg κ. Π. Στotδη. Eτoιμd'
σc!με ερωτηματ0λ6για πoυ απευ'

Θ6ναμε crτoυg ουμπoλiτεq μαg πoυ

με προθυ'trιiα τα συlμπληρωσαν'

'oλα τα ατcι1ε[α πoυ αυγκενtριir

σσμε' τα επεξεργαoτf1καμε και
τα συγ]κριναμε με l.Eα oημαντικ6'
τερα ττ(!υ απoκoμioαlμε απ6 τιq
εrιιακ€ψειg μαξ σ' 6λα τα εξω'κ'

κλf1oια μαg. Λυτ69 f1ταv και oι

oημαντικ6τερεξ και πιo ευ1&ρι-

στεζ εμπειρiεg 'τηg 1ρoνιιlg' Λπo'

λα0oαμε τη φsoη τoυg, 1αρdκα'
με την o'μoρφι<i και την λιτ6τητ<t

τoυq, δι'αoκεδιioαμε ατov πρoαι1'

λιo 1ιilρο τoυξ και απoλα6oαμε

τη φιλoξενiα των ανθρcilπων πoυ

τ&xτηκαν vα τα υτηρετoιiν'

Aπ6 τη θ€oη αυd Θ'€λουμε νοι

ευxαριoτ{oουμε τoυζ κ' Bαρ6α'

ρ€ooo Γρηγ6ριo ('Eξω Πρ6δρo-

μo) και lξπξ'iταη T&κη ('Aγιo
Σωτfιρη) ' για τηγ aμπεριστατω'

μ€νη ξεv&γηoη στα αvτioτoιxα

μoναoτf1ρια.
E*i'ηc ευχαρισ'τoιiiμε 6λoυ9 6-

σoυζ μαζ Θof1Θηιoαv και κυρtωg

τον Σriλλoγo Γoν€ωv και Kηδεμ6-

νΦν τoυ o1oλε[oυ μαζ πoυ Θρtoκε-

ται π&ντα 'ιλd( μαξ'

Για τηv oμ&δα
oι κο€ηηlητ€g,!

Α6<iνηq Γιcbργoq

Bλιiηoυ Φωr'f1

lν1€ακo,g Γιrirρyog



Tr1 iΕΞ(?rΚΚiΛlΗΣΙA: Xf}PolΣ και Po,ΛioΣ
o xΦρoq

Αv κci:ιoιog Θ,€λει να επιoκεφΘε(
τα ωραι6τερα μ€ρη τηq Eλλ<iδαq,
δεv €xει παρti να oημειcboει oτo
χ&ρτη τoυ τα ]μoναστηρια και τα
εξωlκ.κλξoια κciιΘε περιo'xf1q και
να αρx(oει 'την περιoδε[α τoυ.

'oλα 6ριoκovται σε περ(oπτα
μ€ρ,η πoυ αυνδυciζoυν τηv καλ6τε.
ρη Θ€Loη σε lqη€ση ,με τoν τtλιo,
την ωρα[α Θ€α, την δπαρξη νερo6
και την πλo6οια 6λ<ioτηοη.

Aποτελoι]ν τ6που9 ιδαvικo0g
για αυτoσυγκ€ντριοoη, ψυ1ικ{ α_
ιτiετααη και yαλξη πoι.ι αυyδ€-
oγται λειτoυργικ<i με τιq cγdγ-
κεξ τoυ αι,,Θμirf!oυ και τoν 6οη-
Θoιiν oτην επικoιναrviα τot.l με τoγ
Θε6.

ΣυηΘοoq Θρiακovται αrη Θ€αη
τoη απ6 πoλλoιig αιcilνεq. Tα πε-
ρισσ6τερα μovαoτηρια και εξωκ-
κλ{'oια πoυ αημαδε6oυν of1lμερα
τo ελληνι.κ6 τoπio f1ταν <iλλoτε
αρ1α[oι ναoi και ιερ6. oι Θεoi
τ6)y αρ1αiαlν Eλλ{νων €γιvαv,
μετ<1 τηv νiκη τoυ XριατιαvιoμoιJ,
ξωlτικ<i, πoυ πλαvιιbvταν τιg νΦ-

χτεζ στα ιeρα και oι 1ριoτιαvo[
για να τα διtξoυν, αφι€ρcroαv
τα ιερ<i σε μoρφ6ζ Χριoτιαvcbν A,
γiωv που η επιλoγf1 Eoυζ δεv €γι-
νε τυ,1α[α. oι ναo[ τηg AΘηνιig
και τηq 'Aρτεμηg €γιναν ναoi τηg
Παναγiαg, oι rzαol τoυ Δiα και
τoυ Aiπ6λλωιrα, ναoι τoυ πρoφητη
tiλiα.

Αrκ6μη ε[vαι oη]μεiα αvαφoρtig
για να πρoσαι/ΦEoλιστε[ καvεaq
οτηv Eλληνικf1 {rπαιΘρo, γι' αυ!16

και τα Θρ(ακoυμε vα oηlμειιbνoν-
ται σε λεπτομερεig χdρτεζ και
να χαρcEκτ1ηρζoυv ]με τo 6voμ<1

τoυq oλ6κληρε9 περιo1€g.

o PoΛoΣ
Ιoτoρικξ

Σ' 6λη τη δι<iρκεια ηg πoλυ-
τdραχηc ιoτoρiαg τηg Eλλιiδcrq

και ιδiω'q oτην επoxf1 τηg Toυρκo-
κρατiαg, επειξf1 oι κατακτητ€g
δεν τoλμoιiσαν να τα αγγξoυν,
υτηρξαv καταφιjγιo γι,α τov ιlv-
Θρωπο τov κυvηiγlημ€νo, 1cirρoq oι1
vαvτηcrηq για τoυq επαναστdτεζ,
1cbρoι δuατηρηlσηc τηg Φvικ{g oυ
νεiδηoηg iμ6σω τηζ Θρηακεiαg και
τηg παιδε[αq.

Συγxρ,6ι:6g πρooτιiτευoαv €να

'μεγιiλo μ€ρos τη,g Eλληvικfig υ-
πα1Θρoυ (τα 6ακoιiφικα δ<1oη,

Θoακoτ6πια και ηyρoιig).
Αικ6μη εξαoφtiλιoαν τo νερ6

οτoυg γ0ρω o,ικιoμo'6q, ,μtα πoυ
oι.ryνι1 ανηκαν o' αυτ<1 oι πηγ€g
και καv6ναg ιδιoκτ{τηg δειl tιιπo.
ρoιiαε να 'αlιηyoρειioει τη 1ρf1οη
τoυ.

Κoιvωvικ6q
H ox€oη ,αv&μεoα oτo φυοικ6

περι6ιiλλoν και fην τελετoυ,ργικf
μoρφη τηg λατρε[αq, εκιpριiζεται
με τoν εγτυπω,oιακ6τερo τρ6πo
oτo xcbρo μπροoτ<t απ6 τo εξαr'κ-
κλf1oι. To ειδυλιακ,6 τoπ[o πρo"
αελκ6ει πρoακwητ€g oτη γιoρτf1
τoυ Αγ[oυ,- τo παvηγιiρι, αλλ<1 και
ιiλλεg,μ€ρεg αργιαζ 6πoυ παρ<iλ-
ληλα με την εκτ6λεαη των θρη-

oκευτικιbν καΘηκ6ντωv oι <ivΘρω-
πoι ικαvoπoιoΦv την αv<i"_y,κπ1 ττoυ

νι<bΘoυν vα συvαvτηΘo6v, να δια-
oκεδ<iσουν, να γιoρτ.rj:ooυι/ και να
1αρosν, απλ<i και αvεπιτ{δευτα.
Αυτη τηv κoιvωνικ{ ανciγlκη, η
Eλληvικη Θρηακεi.α (ωt6 την αρ-
1αι6τητα ωq Φrμερα), τη oε'6d-
στηκε και τη Θof1Θηoε να εκφρα-
oτε[ διαμoρφ<irvοvταq ]με μια σo-
φf διει.r,Θ.€τηση τωιv αvoι1τ<bν 1ιir-
ραlv γ6ρω απ6 τα εξωlηκλf1g1cr,
τoυζ πανηγuρ6τoπουg, €τoι riloτε
vq δηlμιoυργο6ν κατtiλληλo περι-
6ιiλλoν με τη χρηση μ6νo των
ατoι1ε[ωv τηq φijσηq, τoυ γερoιi,
των δ€vδρων 1(αι τηq κλiαηg τoυ
εδciφoυg, σω,στ& 6μω9 διευΘετη-
μ€.νωv.

Oικoλoγικ6q

M€oα oτo ελληvικ6 τoπ[o, η ει-
κ6να τoυ εξαrκκληoιoι1 του περι-
τριγυριομ€νου απ6 δ€vδρα εiναι
πoλr1 ευδι<iκριτη. Tα δ€vδρα τou
πε,ρi,Θολoυ τηg εκκληoι<icg δι€φυ_

γαν ωζ τ<bρα την κoινf ,μo'[ρα ταrv
δαo<ilv ιψαζ πoυ oι ,αυvε1ε[g π6λε.
μoι, τα κατo(κια, oι φοrτι€g, oι oι-
κoπεδoφΦy,oι, oι oικoδoμικol ου-
νεταιριαμo[ και oι d(λλεg πληy€g
τηq ελληvικf1g υπαlθtρoυ κατ€oτρε
ψαv και oυ,oτηματικιt lκατσστp€-

φoυν ακ6μη και ofrμερα.

Mια qκ6μη πρoloφoρ<i των εξωκ
κληoιcilv ,μ]crζ ειιrαι η σoφη αρμo-
viα πoυ πpo,σ<p€ρ69γ Φv<iμε.oα orτη

φυοικf μoρiφη τoυ τoπιoυ και ηγ
αρχιτεκτoνικη μolρφη τoυ κτισμα-
τoζ. Tα ταπεινι1 αυτιl ,μvημε[α
εντιioooνπαι _ oτo περιΘ<iλλoν, τo
oργαv<bνο.υv και τoυ] δivoυv πρo-
σΦατoλισμ6, Tα υλικιt, ro 1μil-
μα τouζ' η κι1τoψf τoυζ, oι €(vα_
λoγlεg τoυg, δεξνoυν ααι)γ'κρι-
τη ευαtσΘησiα για τoν τ6πo, €τoι
cilατε να ανdδεικΦoυv τιg ιδιαι-
τερ6τητ€9 τoυ. Αυτf1 η γνηοι6τηl
τα 6μωq σιγd - σιγtl αλλoιd)νε-
τcrι. Στo 6νoμα τoυ {,<οραioμoιl
και τoυ ,εκσυγxροvισμo$ προoti-
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Θενται μoντ€ρνoι ξενcbνεg, τσι'

μεντ€νοι ν&ρΘηκεq, καμπανqρι*'

γ;κρεμi,ζονται πcrλι& τι'€τριvα πρo-

Ti}ι EΞf}iΙ<l}ζrl1FiΣΙ Α TFΙΣ NΑ'oYΣAΣ

σκυyηπr&ρια και στη Θ€αη τoυg

μπαiνο,υv oιδερ6vια πoυ υπo'ΘαΘ'

,μζoυv τηv αιo9ητικf1 τoυ τoπioυ'

'Eξco Πβδρoμo, αφoιi τo Eθρμιo

ατι6 τα Bυζαvtινιi 1ρ6νια εi'xε ο'

πιλεγεi σαν μoναστικ6 κ6ντ'ρo'

'Αλλα f1ταv εκκληoiεg oρειv<bν

oικισμrbv πoυ εγκαταλf1φΘηκαν'

Στo B€ρμιo αναφ€'ρoνται πιjcνοl α-

π6 1O0 τ€τoιoι oικιαμoi'
oι ιoπoρiεg και oι Θ'ρΦλoι πoυ

ουvorδεΦoυv κι1Θε Nαoυ'ααi'iκo ε'

ξωκκλfloι εiναι πoλλol και oε κιiο-

Θε περ[πτωοη δεi1νoυν τo δεαμ6

των Nαoυααiωγ μq αυ'τιl' Eπειδξ

τo 6ουν6 ]μαζ ειγαι Θατ6 και δεv

παρεi1ε αoφ<iλεια απ6 τoυg κατtl

καιροιiq πιιδρoμεig, €γιναv πoλ-

λ€c καταστρoφ€ζ. Πciντα 6μαlq

6ρioκoνταν Φ'νΘρωπoι πρ6θυμoι

να τα ξανακτiοoυν και να τ6ξoυν

την ζωf τoυq στην υπηρεα[α των

εξcοκκλησιrilv,μαζ. Eiναι πoλ6 1α

ρακτηριστικ69 oι επιγ'ραφ€g' 6'

πoυ αν'αφ€ρoνται oι πoλυιtριΘμoι

δωρη,τ€q πoυ πρo€ρ1oνται απ6 κ&

θε κoιγωνικft τι1ξη, απ6 γειτovι€g
oλ6κληρε9 6πωg και απ6 1cilρoυq

εργ'αoiαg.

To ευxαριοτo εiναι 6τι η παρd'

δc,αη αυΦ oυvε1ζεται' Πoλλoi

ουμπoλiτεq μαq με μερ&κι αvα-

λαμ6ιiνoυv τη φρovτiiδα τoυq και

πρoσφ€ρoυv πoλλ&' 'Oλα ε[ναι

περιπoιημ6vα με €ντoνη την αv-

θριbπινη παρoυαiα'

To B€ρμιo με 1τιζ ανατολικ€g'

'κατατιρ<ioινεζ και oμαλ69 πλαγι'
€g τoυ o1ηιματiζει τoπo'Θεoiεg πoυ

σηiμ{*δεfτη'(αv απ6 την 6παρξη ε'

ξco,κκληοιιbν.
Tα εξωκκλf1σια γ6ρω απ6 τη

N<loυαα εiναι αoυνf1Θιoτα πoλλ<1'

Aν ξεκινf1ooυμε για πo 6oυiν6 α'

π6 τov o'μ<bνυμο }.oφo τoυ Αη Λια

σ(α Θ6ρεια τηc τtoλτl9, cn'nrαντξμε

τoν 'r\γιo Παντελεdμovα (Moυ'

σταφ{i), την Aγiα Tlριdδα t(αι

πιo ιyηλΦ τoν 'Aryιo Tαξιιiρyη" A_

π6 εκεi ανηφoρiζoυμε 'μ€1ρι τov

Πρoφf1τη Ηλ1α και αν €1oυrμε κoυ

ρtiγιo φτ<iαoυμε oτηiv Yπαπαντf1'

Παlρνoνταq τo κΦηφoρικ6 ατt6'

το1μo ,μονοπ&τι Θρι'oκ6μαστε στoν

'Λ,γιo Νικ6λα. Λiγo πιo' γ6(ια'

oτo δρ6μο για τo Σ€λι, oυναvτ<iο-

ιrε τoγ 'Aγιo Σωτ{ρη και τoν 'A'

γιo ΘεoλΦyo.
Ιζ&rcο ατι6 την π6λη εiναι η Πα

vΦ/ιο:πo0λα, εγιb λiγo πιo μακρι&
o 'Eξ<,l Πβδρolμοg, o 'Αγιoq Γε-

ciaργιog o Περιατερεcδταg, η' lYΙε'

ταμ6ρφωoη (τoυ Πoυρ6γκα)' η

Mεταβρφoloη στo Nτρζtλo6o

και ακ6μη' η Παvcryiα απct Πlρι6'

νια, τoυ Kων)νoυ και Eλθνηg oτο'

'Avω Σ€λι και τo 'Aγιo Πνε6μα

ατηv o,μcbνυrβτ| κopυιpft, xιορig να

αναφ€ρoυμε τα εξω'κκλflσια τ(Ι)ν

1r,lριιbν μαg.
'oλη η ιoτoρiα τηg π6λη9 μαq

περνιi απ6 κ<i€ε ξωκκλf1oι μαg'

Tα πιo τιολλ6 απ6 αυτ<1 αυvδ€oν'

ται ,με κ<iηιoια ειlo'ρiα τηq ττ6iληc'

oιiμφωνα (με τo σι]στηlμα oργ&νω'

σηq σε γειτoνι6q πoυ ilo1υε παλαι'

6τερα για τιζ περιoo6τερεζ Eλ_

ληνιlκ€g π6λειq.
Jvlερικ<1 oeπ6 αυ'τιl υτηρξαν 'μo'

ναoπf1ρια, με πιo φημισμ:€νo τoν

i

Η ((N Ι ΦοYΣTδ) στnρζ€ται

στnν αγdπn και τo εvδιαφ6ρoν των συ\'|δρoμnτιilv τnζ

Παρακαλoι5με να μεριμvιiσετε

για τnν αvανθ[l}on τnq oυvδρoμflg σαξ

l)t)



t. rElρnvtUTIK|rl r επθμ6αon στn Booviα
Il. oMακεδoviα, Tωv Σκoπiωv

Mε ευλιi6εια ακoιjει 6λo9 o κ6-
σμoζ και ιδicοg oι κ<iτoικoι τΦν
1ωρriv τηg Eυριilττηg, λ6yαr ευΘι.
ξiαg και γειτovι<tg, τα περl (ειρη_
vε,υτικηqr> επ€μ6αοη9 του olΗE., με
πρωτοπ6ρo τιξ Ηνcrμ6vεg Πoλι-
τεiεg στιζ εμφιiλιεg πoλεμικ€g
oυγκρoιioειg και καlrι6αλικ€q α-

Toυ δικιιv6ρoυ
N. Mαρκo,6iτn

γρι6τητεg τ(ιrv αδελφcilv πληΘυ.
ομcbv (Σ€ρ6αrν, Kρoατtbν και Moυ
oουλμιivωv) €arg πριν €να 1ρ6νo,
τηg t€ι.lq Δημoκp,ατi,αg τηg Boo-
viαg και Epζεγo6ivηq, τηζ 6ηζ
αυΦc Δημoκρατiαg τηq <iλλoτε
λαiκηζ Δημoκρ,ατi,αg τηq Γιoυγκo
,oλαΘ(αg.

Θε<iρεoτη κατ' αρxf1v, η πρo-
οπtlΘεια αυτ,f1 ειρf νευcrηg σrη
γειτονuκξ μαq ΓιoυγκooλαΘ[α ε-
παινετξ και παραδεκτ{ υπoΘ€τω
και απ6 6λoυ9 το,υg εμπ6λεμoυ9
στη B,o'oν[α, εφ,6oov περιoρ[ζoν-
ταv σtην <iοπλη φρovτlδα τoυ o.
Η.E. να νουΘετηoει και ΘoηΘf1oει

τουζ ταλαιπωρημ€νουg (vεκρoi,
τραuματ[η _ ξεoπιτιoμoi _ Θαoα-
νιοτ{ρια - υλικ€g κατcrατρoφ,€g)
και oυμπλεκ6μενoυ9 €voπλα ατη
Boαν[α αδελφo$g λαor]ζ, vα στα-
ματf1ooυv τιξ σιJγκρo6σειζ τωv,
αλλι1 και oι 1ιilρ,εg τoυ o[liEo vα
πω.ioow ιrα τoυζ εφoδιζoυv με
6πλα. Θε'iκf1 και αvθ,ρrirπινη αιlτf1
πρoαπdΘεια, αλλd πρoi6ν.τoq τoυ

χΦιroυ ιiρ1ιoε vα μiνει τηlν Φραι.
6ητ* ηq.

Ι) Δι6τι μ€αα oτα δ6ματα τηq
αvΘρcoπιoτικf1q 6o{Θειαg (τρ6φι-

μα _ φ<iρμακα - κoυ6€ρτε9) πoυ €-

φταvαv απ6 ξηριig f1 τov α€ρα
oτoυg,lvΙo'υooυλμιivoυq τηq Booν(-
αg Θρ6Θηκε κρυμμ€vοg και ση,μαv-
τικ69 αριθμ69 6πλων.

2) Δι6τι τo <ειρη|νειyrικ6t> τοrv με
αoλα6ητrbv διαμελiζει ακ6μη, πιo'
πoλιi τηv τ€ωg Λα'iκf Δημoκρατ(α
τηg ΓιoυγκooλαΘζαg', γιατ[ πρo-
Θλ€πει τη δ'η,μιoυργi,α και dλλoυ,
v€oυ κρ<iτoυq 'εντ6q αυτ{g, ΙνloY-
ΣO{YΛMΑNΙΙ{O' τci>ρα, μετ<i την α_

π6oπαoη, με τη ΘoξΘεια και πα-
βτρυvoη τιοv 66ρειωv γειτ6νων
των, τηζ Σλo6εviαg (f1 Σλα6oνi-
αq) και Kροατiαg.

3) Δι6τι η πρ6ταloη τoυ <ειρη-
vευτικoιj>> oxεδ[oυ, &ρ91ιαε vα
διαvΘiζεται και oυvoδειjεται στηι,
περ[πτω,oη d't6ρριψηζ του, και με
απειλ€g oτρατιωτικτ]q (δι&6αζε
πoλεμuκηg) επ€μ6ααη δυv<iμεοrν
ταrv 'FΙΠΛ και OFΙE α) με απειλ€g
6ομ6αρδιαμoιi θπιλεκτικτbν oτ6-

χωv τoυ καθαρo6 oερ6ικod εδ<i-

φoυζ, β) με dρoιv τoυ εμπdργκo
6πλων για τoυq Moυooυλμιiνoι:q
τηg Boανiαg μ6νov, και

4) πιθαv6ηταg επ€κτασΙζ τoυ
πoλ6,μoυ (61ι τηg ειρ{νηq) voτιcδ-
τερ,α δηλ. oτo Ko,oυφoπ6διo - κυ-

ρialg Σερ,Θiα Δημoκρ'ατiα τωv Σκo
πtωv Eλλ&δα κ.λ.π.) N'€α - (αττει.
λξ) τα oπoiα o Πρoεδροg ηg
Δημοκρατiαg μαq K. Kαρ,αμαν.
λfg, {πια, 1αρακd,ριoε ωq (αvo-

ηtαiεφ> τalv απειλoι]vτωι, για να
μι1 τιg ovoμ&oει ειρηvευτικ€g υτto-
κριo[εg. Mετ& ατt' αυτd 6λ€πoυ.

με η ειρηvεr.rτικτ! επ€μ6αα'τ1 . πα-
ρ€μ6ααη τoυ OΗE και HΠΛ vct ε-

ξελ[ooεται oε διαλυτικf1 τηg Γι-
cυγκοαλαΘ[αg (Kρoατ[α, Σλo6εr
νiα - Σκoπιαν6 κρ<iτoq κcrι Moυ-
oουλμανικ6 τrilρα) και πoλεμικξ
διαλυτικf επ€.μΘαοη για τιg oπo[-
εg καμιti δικαιoλoγiα δεv υτr&ρ-

χει για τov olΗE { τιg ΗΠΑ, για-
τ[ πρ6κειται για εμφι1λια α6γ-
κpoι.lo"ι! (Θλ. και Αφγαιlιααiν και
Tαμλ με Ιvδoιig κλπ.) και oι λε-
γ6μενoι κuαν6κρ,αvoι _ ε!ναι πρo-
xε ιF;οκατασκευαoμ€vεq στρατιωτι
κ€g μoνιtδεζ τoυ, Συμ6oυλ[oυ A-
oφαλεiαq .αιlcilφελεg και 1ρoviζoυ
oεg - (βλ6πε 2'0gτη πα.ρoυo[α τι.rν
oτην Kdιπρo, παρ<i την πμilτη α-
π6,φαoη του Συ,μ6oυλioυ Λbφαλεi-
αξ για ενωμ€νη αrτoiστρ,Φτικo.rιo'ι-

μ6νη κgι αvεξιiρτητη Κιiπρo) κ.αι
6χι μ6νιμεg με αυοτiρτηoη και
<lλλarν πρoUποΘ'€oεων, 6πω9 τιq
περιyρciφol oτo. 6ι6λ[o, μoυ <OΙ
ΛAIoΙ ΠΡoΣTΑzoYN (oελ. l27 _

Ι34), η δε Σερ6[α και η εσG)τε-

ρικ! αυτf1 δuαμ<i'1η των Λαιbν τηg,
απoδε[1τηκε 6τι κqμι& τρiτη 1cil"

ρα (ffειλει ω τtbρα, για τιq. H.
Π.Α. δε μπoρooμε να πoι1με ακ6-
μη' .ωτ6 καν€vαν απειλo6ιrτcrι oι
iδιεq, οδτε δε η, Γιoυγκooλα6iα
iταv - εivαι xcilρα τoυ Ι!,\To, ιir-
στε vα πρω/roσrατε[ και αwπoμo-
vε[ στη oτρ,ατιcoτικ{ επξμΘαoη
oτη Booviα, στηv περ[πτωoη μf
απoδo,1f1g απ6 τo,υg Σ€ρ6oυq τoυ
(ειρηvευlιικoη1)) και v απειλεi με μo
νoμερη dcρoη για τoυξ Ιηουσoυλ-
'μιiνoυq τηg Bo<rvlαg τoυ εμπ<iρ-
κoυ εξoπλιoμο$ τωv €ξoΘεν. Γι'
αυτ6 και κoλ<irνει, αvτιμετωπιζει
κρ6α, 6λo9 o πληΘυoμξ ττlζ lEυr-

ρ<bτηc ηαι ΗΠΛ ηv oιαδξποτε
oτραrιωτικη επ€μ'Θq6η τoυ Of{E
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στα εσωτερικd τηξ πρ6ην Γιoυγ'

κοoλαΘiαg, δι6τι εξελi1Θηκε και

εiν,αι ,μια τ6τoια πρdiξη εry€ργεια

((εκ τoυ πoνηρo6>. Eμεig δε oι 6'

πoυ Γηg πιστoι φΙ'λoι τηg Eιρf1'

νηζ,' γιrα τη διατηρηoξ τηq oαλ-

π[ζoυμε, πρoq 6λε9 τιg καεευΘ6ν-

σειζ, στα π€,ρατα τηc γηζ τo oιiν'

Θημα <<Kαν€ναg <lτρ'ατιcbπηq €νo'

πλοg €ξco απ6 τη Xcbρα τoυ>'

Σκoπιαιro Κρ6τoq _
πρ66λnμα

Γt,ατ( ο oΗE 6ιdοτηκε, 1οrρig

μdλιoτα ν'α ριχτει και μια σφαι'

P.σ, ν' αναγν{rρ'σει τη <Δη'μoκρα-

τiα των Σκoπiων> ωq ξε1ωριoτ6

Kρ<iτοg, κiαι ν'α κ6vει μ€λoq τoυ'

καΘ' ξv oτιγμf1ν 6'λοι oι Eιlρrbπη

και Λαoi π&με vα o'μiξουμε oε €'

να κρdτog, oτην Eνω'μ€νη Eυρ<il-

πη και η Σκoπιανf1 Δημorκρlατiα

ε[ν'αι τμf1,μα τηg Kυ'ρiωg ΣE'ρΘiαg'

με τηv oπoiα €1ει τηv iδια Θ'ρη'

oκεiα -γλιοoσα και καταγωγf1' ι-

ατoρiα και εiνιαι η κυρiωg Σερ'

6,6 
_,μ€λoq 

τoυ OrΗE; Koιλoπoνorj'

αε o ΘiΗE και o Γεν' Γραμ'ματ€αζ

Ι\πolitρog Γκ<1λι για τoν Γκριγ'κ6

ρG)φ να τoν δει και κ(!μαρ6σει

Πρ6εδ,ρo f1 ΠροlΘυπoυργ6 1ω'ρι'

oτo0 μrκρ"*ρατoυg, με προΘ'€oειq

αγαστιtτωσηξ τCδν γειτoνικ<irν 1ω'

μilν και ιδiωg με τιζ φαlv€ρ€ζ η

,*or.on1μ.rug εδαφικξ toυr 'σξι6"

σειq κατ' 'crυΦq, τηg E}λιiδαs;

Kαι αf1'μερ'α Συ'μ6o0λια Yπoυ'ργcbv

Eξωτερικcbν τηg EloΚ και κ6ντρα

oυoκ€ιμειg να Θροι1με 6voμ'α για
τo v€o αυτ6 Κρdτoq ' μ€λog τoυ

OF{E, πoυ πρo€κυψε απ6 την πε'

Θ1αg με τιζ (ειrλoγiεξ)) στα κρυ_ μrd'κε'oτoν o]ΗE o Γκλικ6ρωφ και

φιi και κιiτω απ6 τη, ψdΘ'α, oρι'' τρ€φει τo λα6 τoU 'β€ τ€τoια 6τto_

αμ€νων - γνcοατιbν ι,o1,ρ'ω' "io- 
πτα. εΘvικd ειg Θ&ρog dλλωv' ιδα-

τιilν, που .ακoλoυΘoιiν και εφαρ'μ6' νικα;

ζoυν την αvτιoΗE "o*.,*η'"oιl 
Eξ <iλλoυ τo 6νο'μα Γιoυγκo-

<δια1ρει και oααιι'ειlεrr. -aιαιρ'' oλαΘi'α f Noτιooλα61α' η καλf1

oε - κoμμ<lτtασε τιq ιiλλεg χ<ilρεg μαq στo oιilνoλ"6 τQζ' Φ'ζ πρo διε_

και €1oν τ6τε περισσ6τερo τα κoμ τiαg γειτ6νισ]α πρoζ 6oρριiι (;)

μ<icτια τηq την αν<iryκη' oo,, ',* 
τo τη'ρε επ1oη1μα ' εσωτEρικ6 τo

δLαφεντε6ειζl Tιξ ({πρoστατευ' 1867' 6ταν oτo Z<iημκρεπ ιδρΦΘηκε

ειg! !> τιq κη,δε'μoνu6.,g, *or' "ι.g η Γιoυγκooλα6ικf1 Ακαδημiα και'

υποτeioειq ευκoλατερα. xρηoιμoπoιoι3νπ'rαv 6κτoτε γενι-

Zολ<iδεg, μεγτ1λεg τcbρα για τo κcbg' oε 6λε9 τιg κινf1oειq' τωv No-

6νoμα τoυ ν€oυ κριiπoυq, και η α- τιooλdΘιoν' τμfιμα και κλιiδo τωv

παo16ληoη μ' αυτ6 e.,ρ'ι'ο(ι υ' οπo[ων νoτιooλ<iΘων' απoτελoιioε

ιpιoτη EΘνικξ ιpροvτiδα, και μεi- και απoτελεi xα'ι το oη'μεριv6 Σκo

ζov EΘνικ6 μαc ζηη,μα . 7tιαν6 Kρ&τoq'' Υι€E την εΘνικf1

Aπαντo6,με. 'Απαξ και τrα Σκ6' τoυg €vωoη'

πια <(αlμαXηπb, €γιναν ξε1ω'ριoτ6 Η oυoιαατικ6τερη και oρΘ6περη

Kρtiτog καταπ6oταof τoυζ (με επolμ€νΦζoνoμασια τoυ ν'€oυ Σκo'

ποιo δικrαιoλoγητικ6;) απ6 τη M<i πιανoιi κρ<iτoυq - τμf1'μαrroq τηq

ν]α τoυζ και κopr[Ι6 τoυg Σερ6iα, oημερινf1g Σερ,6ια9, o$'μφιoνη δε

πρiτιει να ξ€ρoυν 6τι cog κριiτog - και με την καταγωγf1 τoυ, γλrbα'

μ€λolq τo,υ oΙ-ΙE και των 6'oων α- oα, ιoτoρiα και Θ,ρηorκε'ια, ε[ναι

κoλo0Θηoαv αυμφcοrvιcb'v (τελικf1 τι <.NoiΓΙolΣΛArBΙKtrΙ ΔιΙMoKΡ'Α'
Eλo'iνrκι και ΔΑΣE), υπo1ρεoιiν- i'er. Θ6λουν παρακιiτω να λ€νε

ται v' αφf1αoυν κατ& μ€ρoζ oπoι- Noτιooλα6ικξ Aημoκρατiα τωι'

εσδf1πoτε φανερ69 f1 υπoνoo6με' Σκοπιωy, εo,υ Ι(oυiμdνoΘoυ f1 Ιν1πι-

vεg εδ'α<pικ€g f1 ιiλλεq διεlκδικf1' τoλiωv Θ€μα δικ6 τoυg,

σειζ ειζ Θ(lρoc dλλοlν κρcιτcbν -

μελcbν τoυ o}iE (και Eλλ<iδαg) ' E1μειζ oι 'Eλλην'εg _ iV1ακεδ6νεq'

To πιilq Θα λ€γoνται; H εμμoνfι Δημoκρατiα τηg Mακεδοv(αq τωv

τoυζ στηv oνoμαoiα .Φ1α*'δo'ιo> Σκoπicrν f1 Ινlακεδoνικf1 Δημoκρα-

τcoν Σκoπlαrν f1 <<lν1ακεδoνικf1> Δη- τiα τιoν Σκoπlcoν δεv ανωyνωρi_

μoκρατiα, εναι 6πoπtη και α6<1οι_ ζoυμε' γιατi οι'lνεργooμε αλλιιbq

μη, o6τε δε τo 6voμα μ6νo, αv oι ατην τλαoτoγρ(φιση τηq' ιoτoρi_

πρoΘ€oειg τωv Σκoπlωv να γινoυν αξ τηζ δικf1q μαg πριbτιoτα' ολ-

ξεxωριαε6 και ειρηνικ6 κρdπoq' λιi και των ιδ'ιοrιl τωv Σκoπιαvcirν'

τoυ ΘltΙrE δεv ,εiν,αι αγv€g,' αrφελεi πoυ δεν μαg λ€νε επιτ€λoυg, γιατ[

και 6oηlΘ<5ικαo6λου' oτιqκο(Θημερι' δεv Θ€λoυν γα μεινουv και φΦγαv

ν€q εργαoiεqκαιεπUo6σειqτoυiλα απ6 τo πατρικ6 τoυq σπιτι τηζ

or] τoυv€oυ Kρ6τoυq'Θ€ληoε και ΣερΘiοιc;
ραιτ€ρω δκiλυoη τηζ Γιoυγκoσλkr

Γιαvαμnx6vσ\,ταιτατειi'σι,ε\πιrμεριipπε-μ,αξθγκσιρα
τnv v6α διεilΘυrrοιrι, κ6Θε φ0ρ6 πσυ αλJι6ζετε τ6πo laατoικι{αξ'
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